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،نعوييد.رافعا!يادوكان،والثانيالاولالبلافينالىوإستعمنا.المكتبعليهدخلتحئ،فيهايقرأامامهاورادعلىمنكباالفيته

رايت،العسكريةالموسيقىمادتاًذاخي،اتكلمبالاالييشيركأنما،طا،لتهعلىيديووضعت،قيالتهاصنحتجئالارأسهيرفعولم

خطون!،ويتقهقر،مهلعلىي!ديرثم،جانبهاًلىقدليةتهبطيده:بالرشماوسوعانترتجفبانهااحسوانا

ويقول،تصديقوعدملعشةمنمزيجاوجههعلىفأجد،اليينظرثم؟ممتقعادجهكارىلماذافيما-

مصكلىبسمةشقنيهومحلىفاذا،مضطربةحائرةلحظةوظللت،النبأء..4ادرفلم

دشق!يا،الله،الله!دفشقيا،الله،اللهس:قائلابيدبمييأخذثم،اًلطاولةحولويستديركرشعنينهضهو

بينفشمقذ،راسهينحنيثم،قربيالىيسقطبجسمهواحس؟الطبييةاستدمميهل؟شينااًتشكن-

وجهه،عن!!يهازاحوحين،يتحرلرولايتكلملال!ةزياروظل.يديهمنوافطرابيامتقاهيوان،الوضعهلىموشكةانيالنظيلقد

عيني-الىونظر،وعاداخجلابستشعركأنكأنما،بالمممصطنغاراًيتهبينمنيخرجضعيفاعوتاسمعتثم،نفياداسيوهززت.هلاماته

..هكذايننهيلنالامرفان،ليلىياتنكيلا-:قاللممليا0الراديوالىفاستمعاذهب-:شفتي

.البكاءعنايضاهويكفانمنهاًطلبولم،بكلمةاجبهفلميخشىوكانه،عكلولكنه،يمضيبانومم،يديفزله

ملناحوادار،باصنعهلمعتهيس!عقومو،ثانيةنهضانلبثوما:بلهفةيسالنيوماد،لهيرودلاشينايسمعان

كذلك،منهاتنبعثلحسكريةبموسيقىفاذا،القاهرةاذاعةالىالراديو؟الراديويقولماذا؟هنالدماادا-

قليل.مماهامابياناسيلقيالرنيسانيعلنالمذيعبصوتاذاثمنحيرمنوقلت،تماسكتولكني،للسقوطاتداعىافيفاسست

والفينة،الفينةبينعينيهيرفعكاز؟ولكنه،صمتهفيزيادوتسمر.ثعسقفيانقلابوقعلقد-:اليهانظران

ارهاقااحسوانا،صمتهتحتورزحت.وغيبةثرودافيهمافارى؟دمشقفي،تقولئماذا-:عينيهفىوالذكربخال

له:فقلت،نفساتمالكو!م،وشقةذراعيتمسكبيدءوشعرت.عينياغمضوانا،براًسيفاومات

الشعب؟،يمما"مناركةانتفاضة"يسمونهااتىهذهاناتعتقد-سمعتانكمنمتاكدةانتا؟دمشقفيتقولنس:وتهزهائانية

قال:انلبثماولكنه،سزالييسمعلمكأنما،يجبولم،اليفالتفت؟دمشقفي:هذا

..-فىيمماالسورجممالشعبانااصدقانيمكننيلا-..يالذ/اتدمشقراديواهلنهماهداس:ضعيفبصوتاًجيت

:اضا!ثمهنيهةوصمناحسست،تبمتهحندلكني.الخطىععجل،عنيينعرفوراينه

ناتريدننيفكيف،الانفصالتربحركةانهاالبدفنمنييدو-.كتفيهعلىالقيتقدثقيلةاهباءانلوكما،السربطيءكأنانه

أ--ابنتهيقتل،الوحدةابا،السوريالشعباناعدددخلناوحين.ركيىفيباصكالةفشعرت،-تصصانركيتيهوتصورت

.:اسنانهبنوتمتمفجاةانتفضلمالطاولةيرتفقهوانحنىبينما،علىاًلاريكةادتمىالفيتي،البيت

..-هذااصمكلا..هذااصددلااننيشينا..افهملا-.عليهاموضوعااًلراديوجهازكانالتياًلعريضة

العاجز،علىيديه.ووضع،الشبرفةالىخرجثمظهرهواولانييلتفتزيادورايتالجهاز.،منينيعثعسكريةموسيقىصوت.كان

المذيعصرتارتفعحنالغرفةدخلماسرعانولكن،قوتهبكليشدهفبدأت،الصمتهذااطقولم.ودهبةكس!لعينيهوفي،الي

سيتحد!الرئشانيبكررءمثلاسمعبيفاذا،اًلصباحيةالموسيشمنابحثكنت:اقول

.السوشقناةخطابلهجةفي،السوييفناةرجلمموتوجاءالاذاعةمحطة،لعشقهنا"مبادةسممتثم،يةالمسيالموسيقى

.بالبكاهوانفجرنا،جانبيالىزيادوارفمى-"..السورية

الصوتفابحين،الدمعمعهيوننافييخ!وركان*ملولكنالموسيقىانقطعت!حتى،كلاميمنالحدهذاابلغكمتوما!ا!

ه!.المتمزلىالحزينبهانطقتالتيللعنارةعدىهوكانما،يقولموتوارتفع،المسكرية

حين،وجللفرحهتاف،زيادصوىفيالاملهذاانفجرولقد..السوريةالاذاهةمحظة،لمشقهنا-:اللنةتلك



ترجمةمناكللينجزايامثلائةعنمماغبناقدكنااللتينلقاء"ابنتيناالنلاغالىاصغيانمنيليظلبالظهربعدالثانيةالساعةفيقاداني

يديه؟بينكانالذيالكتاب.:جديدمنتتهادىالمحبيبةالعنارةسمعنام،التاسع

غيرعلىا!ننطارنافيكانتاكأنما،الشرفةمنمطلتيئورأيناهما."دمشقمنالمتحدةالعربيةالجمهوريةاذاعة"-

كنتبينما،قفزااررمقفزحتى،السيارةيوقفزيدكادوما.ميعادالذبمههو،الكلأمفيطاقاتهكلينفق،اخرانسانازيادوتحول

الشرفة،علىيظهررأيتهثم،الخادولوصولبانتظارالامتعةاًخرجاقيالقليلةالساعاتهذهننسىانالينايطلببه.فاذا،الصمت-!وئر

وتنادياننيلي!تلوصانتضحكانفراحتا،ئواءعلىمنهماكلاحملوقدكعيةستظلدمشقوان،انقضىقدكابوسانهاويقول،علينامرت

الثاقبين.بصوتيهمايئصلوراح.انجلتقدالصيفسحابةوان،والعروبةالوحدة

.إحسستالتيالاولىالمرةكانتولعاها،لحظاتاليهمانظرووقفت،التلفونسماعةاناليخيلحتى،مكانكلفيواقربائهباصدقائه

صماللهورهـوت،بالفدوالثقة،المست!لالىالاطمئنانبشعورفيهافياللاهثصوتهيعملهاكاناقيالحرارةفرطمنيدهفيستذوب

،الصغرةاًسرتناعيونبهتقرغلاماقريبعما-لرزقناباناعمافيسمعنا،المتعبةالسماعةوضعوحين.والطلاقةوالابتهاجالفرحةتعبير

فرحتها.ولكتملبضعةنرىبناقاذا،الشرفةالىفخرجئا.،الحيفيهتافاعوات

زيادمنظرابراوحاهوما،قلقيفيبهاحسستما،ذلككانبائع،احمدابوكان،مستديرةحلقةعقدواقدونممبانرجال

الاحساسهذاولكن.بالرضىويختلحفرحةيشعوهوابنتينايحملعلىوتبينا.هاتفامغنياصناجتيهيصفقوهو،بهامحاطااًلسوس

دقائق.*يدملموابا،الفولبائعوحلمي،النجارسليمكانواالحلقةاصحابانالفور

وابنتنا،اًلراديومفتاحيحركراية،الجلوسغرفةدخلتفحينبحياةويهنفونيغنونالشبانبعضاليهمانضموقد،ألحذاءعلى

تفتشجيبهالىيدهاتمدالكبرىكانتبينما،ركنتهعلىالصغرىبرعدوتذكزنا.الشاموحياة،رئيسهاوحياةالمتحدةالعربيةالجمهورية

التاسصالبلاغاعتبارطلنتدمشقانعلمولما.الشوكولاحبةعنالجبماباعةوان،الاصلسبوريكانالسوسبائعاحمداباانقليل

فجبمةشبحوجههعلىارتم،السوريةالجهموريةعاصمةوعادت،لاغيا.برمزيرصناوغايةالىيقصدونىنمابهاحاطوا

ا،ني!ملالذجم!الوجههذامنذعرتولقد.انسانملامحفياعرفهالمثم،الجلوسغرفةالىنعودونحن،طويلةتنهدءزيادوأرسل

ببشانرفيضلحظاتاًلىكانوقد،والساروالبسالموتعلاماتكلغلىاءهفتاول،ساءتينمنذعليهاجاهزاالمطعامكاناتبمالمائدةالىاتجه

رقي"عنهبطتقدالصغرىابنتناوكانت.والثقة،الاملالحياة:ذلكبعدلهوقلت،فيهاًعهم!المبشهية

ابتعدتبي!نما،عنهفانصرفت،بهاالاهتمامعنكفقدانهشعرتكأنمافيانفعلتفقد،الانالعملالىتعودانبوسعكاناعتقد!-

-نظريزالماوكان.بنغيتهاتظفرلماذالغضبتولاهاوقد،الكبرى..كبيراانفعالاالساعاتهذه

يخرجلنانهاليخيلصمتايلزموكان.يراهمايكنلمولكنه،اليهمابلغقدارسببنالىشوقكان..قصدكفهمت-ةباسماقال

غائباكانبانهحولهمنيشعرانيلتزمهاذيودكانل!نهبل،ابدامنهشعوراالنعمةهذهبمذافياشعرسوف.المصيفالىبنافهيا،غايته

.موجودغير:واضاف،متردداتوقفثم0.صدريالىاضهماحيناعمق

ولم،لحطةيفارقهالاينويينماالراديوبجهاذملتصقازيادوظلف!السيارةركوببعدمنصحتكالطبيعةانتنسينولكنك-

عندنااًلسهرةيقضونجاءواالذيناقاربنابعضبا-نتقباليهتماًرءمشروءءنذلكبسببيعدلاناخشىوكنت"..كهذءطويلةرحلة

اهـلفرحةمنوشاهدوءسمعونعمايتحدثونالي!مبالاصغاءواجتزاوانكبيرينوهدوءاداحةاحىبانيقائلةعببهفألححت،السفر

قداعتبروهاالتيالوحدةبدولةوشماتتهمالانقلاببحركةالمصيف.المصيفالىرحلةاخرستكونهذهوان،ببطءنسيرانبوسعنا

الابد.الىانهارتالمشرفى،المستقبلباطيافيننضبحديثالطريقفييدفقوعاد

سكانانليبلغناعادانلبثوما،الشرفةالىسامياخيوخرججميعانفيدبإناملهعنويعبرالمبلاغات!فيوددتالتيالشكاوىويناقش

ثم،ابتهاجاالحرائقويشعلون،الناريةالاسهميطلقونبدأواقدالمصيفينسجعادقدانهادركت،صمتوحين،وعبرةدرساالحدثذلكمن

ىتمايتمتموجلس،الشماتةعلىرد.كلحملهاضخمةشتيمةاطلق:قليلبعدوسألته.الانيضمهاالتيروايتههيكلفيجديدةنجوطا

نفسط.يحدثأالوحدهاثركتيتهاالتيالقصةاتذكر-

الىوحملناهما،الخادمةبرمعونةفاطعمتها،الصغيرتينواخذت.اًذكرها.نعم-:افكارهفيغارقايزالماكانه،باختصارقال

وحين.جبينهمافوقالنعاسهومكأتدقائقبقربهماوظللت،سريريهما،التاسعالنلاخسمعتحينذرفتهاالتيلممتككانت-لهقلت

يتحدثوهوالرجلصوتالىيصغوناًذانهممرهفينالجميعكانخرجت...بتلكشبيهة

التكيالمساومةقصةويروي،اخرىمرةاًلتمردحركةعنالقاهرةمنعلىيدي"وشد،سيرهفيقليلاتباطأم،لحظةصمتهعلىفطل

علىللقضاءدمشقالىبالزحفصدرتقدلاوامر1انويعلن،رفضها:يقولوهوالمقود

العصيان.حركةعلىقضايانأنواجهانفينبني.ليلىيادموعاحسنناولكن-

واللاذقيةحلبالىتتطلع،الخارجالىمتجهةجميعاانظارذاوكانتالدمعبغيرافراحنانتقنلانيجب،العاطفيالانفعانيالاساسهذاغير

اقدامها.علىوتركع،اليهاوتبتهل،الزورودير؟ذلكمعيترينالا.المرالدمعبغيرومصائبنا،العنب

اخيتكلمحنى،صامتبنجميعاظللنا،الراديومفتاحاطفيءوحيننستطيعلاواننا،بطبعناعاطفيونالعربنحنباننااًجبتهوحين

؟الخطاببهذارايكما-:زيادقسألساميوان،ايجابياكلامااقوللاانياريككنت،الطبعهذانغيرانبشر

،اًلاسعلاماتوجههعلىكانتو.يجيبلاجامدازيادفلبث.طبيمتنا-الانفعايةفيكذلكهويدخلاتبريرمنالنوعهذاالتماس

:هدوءفيفقال،اخرىمرةالسوالعديلهعليهطرححينالايتكلمولم:عصيبةبلهجة،ساعتهالىنظرانبعد،زيادليوقال

منالشرفاءموقفوهذا،قدارتكنتباخطاءالرجلاعترفلقد-!السيارةفيالراديوالىبحاجةالاناننا؟ارأيت-

...ولكن،الرجالعندائمااثنيهكنتالتيتاناً،باللائمةعليينحيانهوفهمت

فيهفييجولالذيالمعنىنستجليعينيهالىفنظرنا،زيادوكف؟خطرت.نادراالااليهنحتاجلناننابحجة،للسيارةراديوجهازشراًء

:واضافراسهرفعثم.بهالنطقفينجبردد:عنهاالتعبرفيلحظةاترردلمطريفةفكرةلي

...مريعاخطاهناكولكن-حينراد؟وجهازيالسيارةفيانعزيزييادائماتنسبىولكنك-

تقصد؟خطأاكط-:زيادعديلقالةتعرفانهالااغنيةهناكهل؟معناالبنتانتكون

نا،الرجلبهااعترفالتيكأالرجبمهادنة-:زيادفقالالىمعييثوفوهو،عنهقدسريانهايقنت،ابتسموحين
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هليوجدتهاذقلنيخفقهدأثم،رهشةواخذتني.سررر.فيارءفلم..الرجعيةيهادنونلاالثوار

والركف.اللعلالىوينظرسيكارةيدخنالاريكةعلىجالسا،الشرفةكانبصدرياخذالليالضيقبانوشعرت،صمتناعلىفظللنا

.يناماًنيسشطعامانهمعذلكةوقلت.اخرانسماناجميقيلزيادصدروفي،صصركلفييتردد

بكلمة.انيساًندون،هدوءفيقربهالىوجلستريبفلا،النحوهذاغلىتدينانزياديالكيحقلاولكن-

اياي!محذرا،دخلاانمنيراجيااليالتفت،لحظاتوبعد.الهادنةهذهتبرركانتاسباباهناكان

ئم،معاسندخلباننافاجبة.الرطبةالليلةتلكفيبردااصيبان:غريبةخشونةفيذيادقال

عرارالنارددتلقد..ياسكافهماكادلااننى-:بجدلهقلتالاقرافيوحيهاحقيقةاقررولكني،ادينلا.انني-

..النحوهذاعلىينتهيلنالامرانثم.نريادصوتفي.تسيلكانتعنيفةغضبلهجةانجميعاولاحظنا

تنجحانخائف..خائفولكني،ليلىيايائسا.لست:فقال:متهدجبصوتيرقولسمعناه

،.والارهابالضتطتحتنييدهاالىالشعبفيضطر،نهائياالحركةالوحدةعلىستقضيالتيهيا!ادنةهذهانترونالا-

الوحدةذمراننافي،الوراءالىعاماخمسشالقهقرىونعودأالاعظبمالشسبكسب:والاشتراكية

والاشتراكية.ثم،الوحدةطلنواألذينالسوريينتدينلاولماذا-:ساميقال

الشرقاتجاهفييمنا.بسطبل،شيئااقولانلييدعولم؟عليهاانقلبوا

ميتهل:مخنوفيبصوتوقال.برمتهشعبايديناناحديستطيعلا-:زيادفاجابه

لاذقية!يارحماك..حلبيارحماك...دمشقيارحماك-ةيشت!رككانهاضافثم

:اقولالسماءالىنراعيفممم!.جسميفياًلقشعرررةوسرتيتخلىلنالشعبهذاباناًلايماناعمقمؤمنني/2غير-

!العغابهذلأمنانقذذا!اللهيارحماكبل-يتبنونبالانقلابقامواالذينانمنواثقاكنتوان،الوحدةعنلخطة

شعرتنفسهالوقتوفي،كتفيتوطذيادبلراعواحسست.الشعبيضللونانهم.ذائفاتبنياالشعادهذا

وكأنما،بهانطقتالتي"العذاب"كلمةاذكرواناجسديفيبرجفةأللتضليلقابلشعبعلىتحكموبم-:ساميقال

،فصةنعسياظلمتلماذاالريولست.وعيغيرعلىبهانطقتهدو!فيزيادقال

والمعنويةالماديةالالاممننيتحملسوداءساعاتعلىقادمةبانيوتننات.وارنرللحديديخضعقدولكنهطويلاالشعبيضللن-

.،دقبللاما.والنارالحديدحكمعلىصمتهيطولفرنذلكومع

بحئانيغمرنيفالفمته،نفسيفييعتملبمازيادحدسوىتما:واضطرابتململفييقولهوفاذا،هدولهعنزيادتخلىوفجاة

اًنمنهطلبتوحين.سريريالىوالرقةالحيطةمنكيرفيويقودني..انتهىقدالامرانلوكمانتحدثانناأالاننقولماذاولكن-

اهدلىءانفيمنيرغبةنرلكاًكانتادرياكنلم،جانبيالىينام:جميمناوجوهنافيوصاح!شيءينتهلم!كلا

فيلييرحكانالذيالعذابشبحمنبهاحتسانفيام،مخاوفه!بعدشيءينتهلم!بعدشيءينتهدنم!كلا-

الافق.الغضبئوراتتذكرت،الشرفةالىخرج2ومنتفضانهضوحين

بسببنفسياصارحانعلىجرؤت،زيادبد!ءاحسستواًذابالخجلتشعرلاخىالناسعنفيبتعد،اعصابهفيهايفقدكانلتي4

،صابام،-القريبالوضعائناءفيبشيءساصاباًتراني:خوفي.رويدارويداهموءهيشردوخى،نفسهمن

اختلجحينجسعيفييريحاربلهيبوشعرت؟المنتظرالمولوداندمشقصوتلمبثقما،الصامتالراديوالىساميونهفي

.؟الطفليموتام،اناساموتاتراني:اوضحبسواًلحلقيايرادفيلمستمرو،الزوروديرو(للاذقيةحلبآانضمايملنانبثق

ناخوفوكلي،الظلامعبرفيهاحددزيادالىفجاةوالتفت....والرئيسالقاهرةويتحدى،المناطقمختلفمناتييدبرفيات

الفيتهحين،احسبوكنت.تساؤلمنذهنيفيماحزرقديركون،الحانقالغضبمنسورةفيالشرلمحةمنعرتدابزيادوفوجشا

سأسترداني،الارقمنالطويلةالساعاتتلكبعد،للنوماستسلمقدةجنونشبهفييصيحوهو،الجهازالىمتجها

قدزيادىنما،واحدةلحظةذلكبعدانملمولكني،ططنينتيبعض!اخرسوء!اًخرسوه..الراديوهذااغلقوا-

واغق.ارقهاسلمنىقلم،زيادالىينظريزالماوهويدءومد،ميهوتاساميوظل

فنهـضت،الفجرمنشعاعةاولاليتسربتخىالعينينمفتحةوظللتيزجثق:دمشقصوتوظل،الاغلاىمفتاحالىيهتد

اتيحقديكنلمالتيوالافنعةالحوائعاخراًعدورحتمهلعلىلقد...حلبصوتالرئيسسيادةليسمع..القاهرةلتسمعس

.ءالسابقالاسبىفيتهيئتهالناونجحت،المناركةالانتفاضةالىالجيشقطعاتجميعانضمامالانتم

جهازنقلزيادبهالىعملاولكان،العاصمةالىوصلناواذ..ليسممع..القاهرةلتسمع..كأسحانجاحاالثورة

المكتبعلىترددتكلماوكنت،لهالملاصقالمكتبالىالغيتمنالمراديوفتحطمهاالزجاجيةالراديولوحةعلىتنقضزيادقبضةرأيناوفبة

مسندا،نزعا!هااختلافعلىالمحطاتتذيعهماكلالىيستمعرأيته!اخرسوء!اخرسوء-:يردديقناماوهو،قوةفي

ازاءالمصيففيفعلهعمايكفركانما،رفقفيالجهازالىذراًعهعلىيسيلالدمبداوفداليدتكرأيتاذمتعورةونهضت

الاخر.الجهاذزياداجلسقدساميوكان،لاضمدهاالقطناحملفسارعت،ظاهرها

يكادولا،ينارحهلامكتنه!رماالتالييناًليومينطوالزيادوظلبهاتحديقهفرطمنانيفخيل،الوجهمحمريدءالىينظركانالذكي

،الاستسلاميشبهماعينيهفيقرأتوفد.شانذيلامرالاباحديتصليتنوقهلو،منهايقطربداالذيرافدمهذايلقلويودكانكانانه

الواقعالامرقوامدنفسهفيارسىقدالمختلفةالاذاعاتهمنسمعهماكان.ووجههشفتيهبهويلوتويتمصصه

منها.مؤلاخيبةاعماقهفيورسبم!ولاحيوانااضحىفكاله،الراديووخرس،مرهفصمتوساد

سمعساعةاولاهما:مناسنتينفيالامنانلاذلكبصدأدءولم.بهحرالرلا

الزعماءمنعديهالموقعيناسماءوسمع،الانفصاليةدلحركةالتأييدبيانالاقاربلبثوما،النومغرفةالىوددف،مستاذنازيادواعتلر

لهجةعلىاقتعرالاولىالمناسبةهذءفينغعاله1انغير.السوريبن.شديدغمموجةتغمرهم،ودعونااًن

:قالحينالسخرية!!

منزهيميناًلبيانهذاهلىالموفعينبينانليلىياتصوري-فحملت،ماءتطلبالصغرىابنتناصوتعلىالليلفياستيقظت

يؤمنالليالوحيدالعقائدكيالحزبانهنمتقداًلنكيالحزبزعماءزلمادافتقدت،غرفتناالىعسظوحين.المجاورةفةالغألىكوبالها
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بل،!طماديةقضايامجموعةلشمتا-لوحدةفضيةان-..بر*شزاكيةبالوهمهمفلصاايمانا

نؤثرالماديهالعواملانصحيح.ممنويةقضيةالاولىالدرجةفيهيب!؟:فقال،المسلكهذايبررالذيالشب!نامامهفتساطت

عليها.تقضيانتنلغلاانهاغير،قرينةاوبب!ةحدودالىفيهامنفترةمنهحرمواالذث!الحكمفييشتركواانلمنباي-!يمونس

خلقنها.انىهيالماديةال!وافعنكونلم،ولدتوحن:يشندثهكأنهقالثم.الزمن

للشكاوىحدلوضعتوتنيهكنتالذيالحلهووما-:سمرمالابعادهولا،الماضيفيالحزبهذافربافرلمانيتعرفينانت-

أالسوريونمنهاف!المت!قطر!يسلكاناليوممنهانتظرلاولكني.الحكمفيالمثاركةعن

.الوحدةاطأرداخلتصححانللاوضاع؟ضنغيكان-:زيادفاجابالغايةيبيعهناانه..اخرحزبهلىابدايعيبهاكانالتيالانتهازيه

ففضلت،تعلمكما،للقاهرةالقرصةهذهاتيحتلقد-سمرقال!للوسيلةكسبا

..تؤتهاان:ولافال،الارضالىبراسهاطرد،لصاتصمتانوب!د

اعوزتهالما،انفصاليةالحركةتكنلملو-:هذوءكلنريادقالالعقيدةترىوهيالطالعةالشباباجيالليلىياالانتمثليس

..الاوضاعتصحيحلطلبالوسائلفياليس!الاستخفافبهذاقمسيتهالاوتطعنبهايطوحتمتنقهاالتي

مثلاأوسيلةايةسبالذاتاالعقيدةمستقبلفيوتشكيكا!زب،لماضيذلكانكارالمسلكهذا

الابقاءتريدانهاتعلنان،لهاالامراًستتبإنفودبوسعهاكانسابداكانظلاماامماقهالىيجلبكانما،عينيهزيادانحمضلم

علناأدقاهرةوتدممو،المتحمةالوبيةالجمهوريةوعلى،الوحدةعلى.والايمانبالامليدافمه

هذهكانتاذا،الشكوىاسبا-وتزالالاوضاعنصخحانعلىذلثالىالرنجبييبانالىاستمعحين،اخرىمرةللانفعاليستسلموراًدلته

ذلك،دمثمقتعلنوحن.والاشنرهكيةالوحدظجومرتمسلاالاسباباعان)):الناكيةالمتهدجةبعبارتهوانها.مصيرهالسو!بافيهترلهالذي

ناالاالقاهرةاًماميكونفلن،كلههذاعلىالعربيالشعبوتشهد."امرهاالحبينة.ملىسورياالله

..العربيالشعبثقةفقتوالا،تستجيبكنفيهيونراخذبكاءفيوانفجر،يدمهبينوجههذيادوضعفلقد

تصنحفمي!ريادياالمثاليةافنراحاتكدائماانهاس:سمرفالى.يصمتانينويلاكانه،كألاطفاليبكيدقائقوبقيواطرافهوظهره

واقعيا!كانالذجماهوبانهلاذكره،اهتزازءمثلاهتزوانا،منهافتربتوحئ

بواقعيتك!تمنيهماسم!ياليتفسرحن-:باسمازيادفالقال،الانفعاليالاساسذلكغرعلىفضايانامعالجةالىاياممنذيدممو

كانتفتلك،النقاشانهاءفيراغبانهفملمت،سمبىوفعك:الابتهاليشبهبمالي

لننانية.جريدهلرياديبسطودايته..للمنافشةحدوضعفيطريقمهفيماكلافئدعيني..اخرىفترةابكيليلىياد!ثيني-

لناوقراً.متطر!لبنانيصحفيفيهاكنبهمقالامقرااناليهويطد:!ابداالانبمدابكيلنانيمؤمنلاني،دعوعمنعيي

مويكتفيكانبينما،نهايضحكانواخوءسم!كانالمقالمنمقاطعنرياد.رويدارويداثخفتاخذاًلل!هينشيجهالىوعاد

السوري"انملىتنصوهي،المقالمنهنارةاخرقراحتى،بالابتسام

:يزلسصيالىالتفت"يؤألاحر!هواءلنننسمفليلانخرجانزيادمنطلنت،التالىاليومومساء

تقصدأانغالوافعيةهياًهذه-.الطنينةتوصيةاستجابة،الزمنمنفترةامشيانالىوليتاحالبحر

:قالثم،الضحكفيسم!فاستغردالخدرذلكمنالخروجعلىحملهالىشيءكلقبلافصدكنتولكني

الامر،وانتى،الانقلابوقعلقد؟نفسياتعبانتريشيلماذاس.والصحفوالانباءالاذاماتدوامةفيهاغرقةاللي

..اساسهعلىونممل،الوقعهذافلنصوهبطنا"الروثة"كورنشيرصيفعندالسيارةزياد.واوقف

اعصابه،يفقدانفخشيت،استياءتعب!زيادعينيفيوداًيتبنايةامامفجاةيتوقفرايةانلبثتماولكي.تثاقلفينتمش

وحين.البابيفتحسمرفنهض،اللحظةتلكفيقرعالجرليوالكنأ"سمر"نزوربانرايكما..اسس-:نييقولوهوضخمة

نانمرفكنافقد..دعشةشنهفيزيادالىالتن!تهتاهـ""دخلتبهموءعليهتعودلئالزيارةهذهبانليقينياعارفمهفسابعت

شهر.منذوهتا!سمربنانقطعتقدكانتالعلافةمنصديرقاسمركانفقد.الخروجذلكمنابتغيهكنتالليالاعصاب

سيولهالذيالطفلصحة!نو.سالتني،دافقةبحيويةقافوحيتناتشكللاالقوميةالقضيةاناعرلىكئتولكي،السوريينزياداصدفاء

بلامبالاة.ركبتيهامنكاشفة،يادملىساقاوافعةجلستثمنصيبانانوفعاكنلم،ولهذا،اًلرئيسيةهمومهمنهماحالاكط

،فريثتلحظةبالحدثرايهااسالهاانالاوليةالمجاملاتبعدانتهاءوخكللي.اليهاالمعاجةباشدخاعةزيادكاننف!ب!يةراحةابةالمقابلةهذهكا

..حياشفييوماسعدانه-:؟تلمظاجابتثممديقراييسمعانيودبانهمعتجا،بالزيارةافنعنيو!نه

النبأ،اليهايزلىالانقلابيومصناحسمربهااتصلكيفروتلم.الحركةتلكفي،وطنهخارجيميشسورجمي

اطير!حسبتنيبحيتالزحشدةمنكنت-:وقالتوكان،وجههمنيطفحالبشروكانبالرداب،؟(سمر"واستقنلنا

ذنافاشل،مجلسهفييتململبداذيادانحنبمدولاحظت.عملهمقرالىعودتهدونالحركةحنستهدمشقفيتاجرلهاخلديه

سمميم:قال،البابوعند،بالنمابمنالسوديونيعانيهكانعمايتحدلانواًخوءسم!اخذماوسرعان

...مصلحتكعليكتمليهالئيالموقفواتخذ،ذيادياتريث-اخرفيبانهاالحركةسميرووصف.والادزارالحرياتعلبتضييق

.القاهرةفيلا،دمشقفيهيانتومصلحتك:بقولىذلكمليعلقتوحنى."خبزثورة"المطاف

ثم،يقهتهينفكماكانالليسمرفيلحظةيحروزيادطلإليوم.العربيالانسانولاسيما،الانسانيحياوحدءبالخبزليسس

اسفلبلغناوحين،كلمةيقولاويلويانغيرمنومضيبئراساخذالتجاراصابعمادحكاياتكيررةفصصالنايردسم!اخوانبرى

.الزيارةبشافيالحالاصمبغيكان-:زيادقال،الددجسم!واضماف،ومعيشتهمدزقهمفيافرارمنلحقهموماخسائرمن

.شيءكلمننفيداننا،بأسلا-:فقلتهذءطولالمطرحبساذالوحدةيسامدلماللهباننفزفان!لينابان

فجممهما!"الانفلاب"عادلقد؟ليلىيااًراًيتس:باسمازيادوقال.ممرهامنألثلاثةالاعواملا

..الخاصةالمصلحةهيلجا-:فلت:بالقولاكنق"ئ!،الا!صابهادكاء،يسمععامتانريادولنث

الخاضة؟والمصلحةالانقلاببينفردمنومل-:زيادقالارنكنتلقد.بالاخطاءننزفلماذاعميانااوسئجانكونسوف-

بلغتمهماول!نها،*فليمنفيالمسوولوناليهااشار،كثرةاخطاء

يعانيانهاحسيبدأتولكني.والراديوامنبجؤمذيادوطد:فليلبعدذيادواستطرد0"الانفصالتيررلامدىمن
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وبرتسم،شروداعينيهفييطوفدلكوكان.فننفسالهيجد8ضيقا

منشورألثوقلؤاالمكتبعلىانرددوجعلت.والخمودبالخ!رشبيهاهلاممهطى

الشيخذلكحهيثالىللاصغاءدعانيوحى.مليهينتابنيمئعف

دمزودتساًلمئرسبمالتادفلعنةقيانيستطعام،وفثياتا!منزازوجهههىكفىءأذامة.سثقم!
لا0.05..:يقولوهوالراديومفتاحفاقفل،*ستماع

...".....الرنشويم،الييمةالاخلادعنيتحم!الليالشيعهذا-

العراءقيمصوبيملي!يا؟حؤبف"(اًلمرلعرصاسةا!؟هوهنكعرفين،هاربكل

ه.هأسمهسمعتاـنياذكرلا،لاس

.-ص.....1..01.قصصياحدىفييوماعنهتحدثتالذيالادبمصرسانه-

ىد.مصسور!أحزاخممممة)العرلية.،إلقرحلة+.افعاد،مشبوهسلورمنبهاتهملماالمعهدمنعر!النبمذاك-

..!شرعياقاضياليصبحدمشق

....الذينالسوبىببنءالادبمنعددالىاشتمعالهزيادنيروى3

!صهـث41سا:الحسل!ثهـوسفيالجديد+.الجديد!رروتملقزللىاحاديثدشقاذاعةمنيتحدثونيحترمهم

الا!اللحىدائقدفتران)الرياضباتيع!ورة:هينيهفيوالتمزد،لحظةذاتنيوقال

(اصاءوخمةأيجابيطريقاكبماأأساكروننحناينالى؟ليلىيابعدوماذا-

....ة.الشبانملاييناًلانيطرحهاًلذيهواًلسؤالهداًانوايقئ!ت"؟الاننسلك

حديثهلهلىا:لاسب"ءدروسى!يالجديد،+ارر،،منوخيب!م،وقويتهما!نهمبينمتوزعونوهم،اففسهمملى

(اجزاءاررعة)العلومفئيمحسورة.:زيادر،وقولو..تتجاذبهمالتيالتياراتلمغتلفوصراع!م

...........بةوةويمدناالمفقودةالثقةلنايردجلويشيءالىبحاجةاننا-

حدف4لىا-ا:ا!رربص"ا"لقه!واعد!يالسجدبربى-!..النضاللاستثنا!جبإهـة

(ابرآءار!!)الصربىةالاخةقواعدفي"ط!رةايلةازظبنياًلذيالشعورذلكعالونيالتايةالثلاثاللياليوفي

الاث-،ءفىمصورةحدءصةس!اة:كتسطكعفبيبرستبدلاحين،اعانيفكثت،المصيففيالشرفةعلىريادوجدت
.........!صرخاتءلىاحصلمزازيادويستيقظ،مزعجةواحلاماكوابيس،*رفى

(اصزاء"اربع)اعرريا،يتاإولدالذيطفلياضعواناارانياًذالنوماعمادمناطلقها

.-........لا.انثىمولودةوضعتكداًكونانبعد،الموتسكراتاعانياًرانياو

هـيمسوره-!يشهلفف)-ا"ا!صاد!ظلحل!!!رلددحفي!!ممريا!ديتهانبعد،صباحذاتالطبيعةزياداستدممىوقد
ل-اسماء-ء-،دل

(اصاء!ز!ان)دانابلغتنااًلطبيبةولكن،انقطعتقداحشائبمفياًلطفلحركةانمن

..م.لهاقصركنتممااقرباًلوضعبانوبشرتني،طبيعيشيءكل

....انقطاعبلااذكروكنتوهدوءنا.اطمئناناالينايردلمذلكاًنغبر

دادليالاستادالشهيرللجغرامناًلعالمجعرافيهعاًجل،.الع!ابمناًلالهينقذ!اًبانالييةتلكصعدتهاارتيالمثوةتلك

(اصزاءاربرعة)-خامبانوجلعزاراًدكأنما،منهينقذنااناللهيشألمعذاباذلككان

......بةاسردوكنت..وائسانناوطنناعلىسقطاًلذياًلوزدعبكلئحتيحملنا

اور"اًلمطافي!حورها"لىا:التوجيوايهالمطا!عةع.هذامنهـطانحملانيجب):اتساءلوانااحياناالعزاءبعض

(اجزاءار.عة)والاداب"؟بهيصابماكلعنجزئياولومسؤلامناكلافليس،العطب

.....كانعما،ملائمةبطريقة،زياداعر!انساعةليوخطر

مستحدتهلسلهلى:العرإكهااالابديالضريفا!ايامفلآيسافرانعديهفاقزحت،وظلاموياستوزءمنفيهمستغرقا

هـالجدببالرسمالمنهجحسبالعربىالادبفييحيطوهووقالقابتسم،السلوىبمضلهيهيدتمس.اودوبيبلدالى

(برءان)ضريرئيفذللات!"الحزبيين"منسوايعليهيقممقدفرارهذااًن.بلراعهعئقي

.،

والنهفب-!ةالاحياءعصر:التعربف!صوصع:حنانفيبيدييمسكوهوزيادقال
ضريرئ!هفللات،ذ(5!.ا.-185.).انه.يحدثنيقلبيولكن.الانالرجلسبقولهالذيماادريلا-

فيبا!ؤلفاتفىاو:اًلعرليةال!لسمنقةاعلامعفييقولالىمسامعنااًلرجلصوت*يرحملحين،فجاةوانقطع
..:وايمانقوة

ايازجىصفحهةلدكتوالط!حمطونلكبير2اموليفعهلدكم!لععكمآلدقت..طرإقئاهوالثورةطريقان...الثورةساعةككتدقد"

...،(الثور!العملساعة

فيحدبثةلىا-لة:العربرك!ارخطفياًلج!ديدع:الدافيءنبضهااحسيديفيتزالماويدء،زيادودال

،الباب!أ!لالالستاذالخطاطب!كلامالعرإلطادخ!طكمافيعود،انحرافهالرجليصحح،الحقيقيطريقناهو؟لد-

دفاتر(!ة).الد".لمةكعربيةجورةرمزكأ،كان

ثلاثمنذفيهمالمحتهالنكبالبريقبذلكئريادوشنت،.فيظ.

...سنوات

المطالص"،ترمباديءوفيمضاالرلسهي!كتالممتةفيالجب:قالغلاماوضعت،نفسهاالليلةتلكفي،ساعاتبضعوبعد

العريسرشادالاستاذ..تأليف.حيحهفيآءد4ساجملاتزياد

الرشىسور
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اصدقالائيت

،طافزجأ

لقاءذكرىسوىمنكملىيبقلمانهأحق

،طافنبأ

الاصمدقاءبينالسوروقامإباباأغلمصأحق

.بةطافنباً

..يناديجندياالليلواًمسى".

:يناديأمسىانهأوحق

تقدمأنفحسالياكنتفانقف

..الاتحادصدبقكانواذا

البندؤيهء)يهانايليطلقأوحق

لي،دياضحتانهاأوحق

طريهللايلحنكفيلقمة

أصدقاف!:

رطاورهاع-جةأعادوالفلاحالممكينلالعماهفعاد،طافنجأ

اع.إرل03

،الجياعللمصلارجنان،دىومن)!

"...سوازلامن"

الضباعجرا:جمزهبءرفتيفيواز،

ى-راعفىورأمصا)-ا!نا)ال-لفعادطساف؟صأ

..بة...*لا-3

"الجياعلا!لايينسوانامن"

عااصاعقميسحقنيءرفتيفيوانا

الضياعوجراز-م

.رطلق"،،-جةشيف،يدرونلاءالمصنعالحقلأصدفينممىوهمنصبسامصصا،صمور عا.إركل

لثىمحاعألفعرفتيفيفاداء-

:أصدقاءب

زواو3،المصورفوق،البابأءورمنافكو؟و،،البابأغاق

لص-،صر*

فكونبىا،كنتمانالمصوربهوى،البابسيخر.

الظنونوراعتهاالخوفشباكهاعلىحامالتيتلكفتيعر

ساالكلنتعيث..الفجرولاعاشتهالايىلافتيغر

ضعامصا..ضباباالدزياءتستمريغرفتي

دصما-رازوكوو،رلاسو،بجاللاجوخراومصاونبذأ

زواؤكو..كنتمأناإصوريهوى،البابسيخر

واف!:أصد

أءمدقازيأناديالافقالىارنوطالا

ندافماتجيبونو

"وراءدثخوقيتصسأعصنكمفي،عينيفيبمممصضطالا

عقمإ،في!زاً)ظصرحناسيقوى،يوماجرحناقصميقوى

الضياعجراثيموسترتد

.عالصرااللم*،دانلاهـوطفلجنوالفلاحلىالعا!يصبحلنيومها

للصداقه،وأغني

غنائيالسوريخترقيومها

الصداو"حىراسالسورفوق،البإبوراءمن

لفنازيدمنث!قالبابتفتح..واغني

قائي.اصم!دمننصقكلواذا

"ا"عبدحمسال!سانيالقاهرة
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ببنمصلائع-ه.مرونمحضئموضبعفيكبضمس

بحر!ءلري!!كيم

بضحكة.عجيبةبلباقة،مسرعةماخبةالمؤلمةالقشعريرةاجاهدواناهذهرسالتياكتب

عليهوتجهز،اًلشفاءمنالضحكتنتزعمدينتناانوان..الدهبرركأنهاتمتدالليلمنالطويلةالاعاتفي

شبابيكها،فيالنورواختلاجنب،اضواؤها..القلوبفيانا..قضيلأانخاءالىالساعاتهذهفيليسربفكري

المتهرئةالممزقةوالوجوء،خفوتفيتقرعالتيوالالحاناؤلمةاالقشعريرةاجللذكما،وايمانبحرارةافكرالان

الغافية.اًلخدرةوالاجسام،الفاجعةهولفر!من-.واًيمانبحرارة

..اوالضحروالأمنيرةومنها،واطياتعوو،اًلرطبةظلمتيفيهنا

سيولدايضاهنامنولكن،هنا.عنذناذلككل.معثزفة

جديد.تاريخاسماءمنحرو!عليهكتبتاسودجدارعنديهنا

الثقيلة،الرصاصيةبأقدأمهماتسيرعندناافاجعةااًوكتبت،اسودبحجركتبت،سبقوني-د،كثيرينموتى

ترددوهي،المدينةشوارعفي،رهيبحرافيكحيوانالىاحلامنايحولوااًنيستطيعوالنولكن.دمية.6بعيون

:"نيرونلاقول.مفزعةواطيافصور

فلاصبن،فحمسبواًحدةجمجمةهناككانتلو،طريقطريقنا..فيالحياةنفكرمازلناهنانحن

،.إ.فيهاالسم.طلمالىولكن،الحزأنىكأهاتتمتدالكبرىالمغامرة

قوةاعماقثافيلان،ابداهنانسقطلنومنثاسوداءملعونةصخورالطريققارعتيعلىوتجثم!الشممن

العظيم.الالهيالتأمل.الصدئةالوحولمنهاتقطر،الجحيمصخورتشبه

فيالسماءئكهةيا،المذهولةاًلهثأحبةللارضفياصياصيهافيتهمسالجبالشعافالجائبينوعلى

القلوبايتها،التأربحينتلعها-لمالتىالرمليةالشواًطىء.الهويماديالهاتجر،السحرةتعاويذكأنهاالمتناوحةالرياح

اقالاشومجنحةقنااخفر،واعملبذارناإسيظلابداالصادحةانقبل،بالاسىتناولناهعشاءاخرتلىكرتالان

اًلصوارىسوىتبقىولن،غداًالمرساةسترتفع.الكثيفاًلسوادعلينايطبق

الازميل.بصلابةالافقتشق....السماءلوحتشقوالاعراسالمهرجاناتكلألت

ارضي!في،القرابينالارواحايتهامهرجاناتها؟فيبدأاًنيوم"بومبيي"كمدينةتماما

اًمتى!مأساةفيالكنونةالنعمةايتهابداًثم..كالدماحمرشيئايعبق3ميزوف"واًعراسها

ليلفياخوازناراًينا،الخرساءالعاصعةقلبفي.اًلمدينةليجتاجيسيل،الدماريحملالذيالمسموملعابه

الغيبمنبناويمرون،ويسقطونيرتفعونالهائمةاحلامهمرهيباقبرا؟بومبييلأانتهتكماالمدينةهذهاتنتهي

احداقامامستنكمشرالمظلمةاًلحقيقةولكن.الغيبالىلابنحيب،ولزعضجةفيشيءكلوينتهي،صامتا

وستهبط،اًلمنقوشةالمكوكبةاسماؤناغداًستمطرنا.التهار؟أمريجهاديء

البلورية.الغبطةوتشيع،الزرقاءالسماءغلائلغداًستطقئه،اًرضيميزوفباطل.إ.لأ..4لا

،القروناعاصيرعليهاسفتالتىنواقيسنااما.الجلالعيناًطفالناوبدموع،العذاًرىبدماء

الفجر.اغوارالىالحمانهافستصعدغدا..الخلودصهريجهناوجدنأفقد،لانبكىاننا

يمتدفجرئا..ترحملأوموجةموجةالفلهفجرنا،ارجاسنامنونتطهرفيهنغتسل

.نارمنعاصفةلسانغداً..ولأ"ئساناًلحياة!ىجمعلشيءأحبمتاكلثمد

اًلغيب!اًلىاًلغيبمنهناجميعنا..ولحمادماحياتنااننحياايضأاواًلجميل

النائمةوالرمالالملحىواًلبحرالشاطيءخلقلمن.البتولالطاهرةيلارضهلىهعلىدممنقطرات

؟اًمبرىالظهيرةفهـب.ئسيثاثعد؟..اًلمستحيلبوطأةأحسسنامش

؟الاولاقلاعنامرافىءطهرنألمن.يلاسىذكريلأبنلمتنا7فقد

الخالية.اًلثذوارعفىاثعدريركلوناخو.ثناهناراًينابشروطيلالاتتحقق،الحقةاًلحياة،الحياةاًصمحت

..جبينهعنتشحبواًلدماء،ايديهمبينصريعاكانمنهااليأسولااًلحياةمناًلضجرلاائهأستشعرئاهناومن

..المدماةالعذراويةالشفاهبلونوجههمانريد،اجلمنقلقنابطلانولأ،الزمنبتفاهةالم!عورولا

يلأعماقبنمسحيةعينا.معنىلنايقدمانيشتطيعلنذلككل،اًلعالمكراهيةولأ

البرئزيألشوكتاجألبسوء.لحيا-لنا

شفاهك!عطرمناسمعنااًلسيدايها:لهقلنالإخيلةحلم!أثعديمالساحرالحلمذلكفقدنااًننا

لوحةواكن.وجودادر،.جوداسالف:يقولسمعناه.الماضيلأبا،شواًقالمقبلةياتالذكرفيهاتتعانقالتياللذيذة

الاؤإؤيةالبسمةمع،ارضيعلى،هناتظلاًلبيضىاحلاميتحتجديدمنانفسبابناءئعيدان،اذن،علينا

.اًلدماءبمجدالمتألججة.اثملوبفيباً.يةزهرةئماعبمالم..ثقيلعالموطأة

اسملإبلالدينمحيي6اًصصكسير،سرداءلطخكانها،اًلنالىمنلامواًج.وهلىه
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هـم!هدممممسه"،*،ء

قىلص!همصاطبيىأ-كحى!الرصيزءا
المااصى

ديبلئلصدؤص-ممبرورلمجبصلرع.

والغ!نرة،الفترةبينالقيهمهي،لامةتحرزهاالتيللاخنف!لامالسبالوصيدهالوسيلةانفيشكثمةيبقلم

ات-اءفيتقعقدالتيالاخطاءتكشفأنوتحول،اًلئقدألللامه4بفضهاشيءكلقبلتومنمعمةواهببةللواسملت

حديلأة.مدسسولاحرازاهاسسهن!لتضيقألسير
!يها،جاءبرمامنهاايماألالاتثمرهافانها،ثلائمعبدديدالههلناتكأورالتالببةاللراسةتنشراذ"يلاداب"و

الحقيقةتبلوررصينةعلميةبطربقةومنافشتهالموضوعهذابحثوالعلملىالمت!صين!ىلت!بتنشرهاوانما

"لا!اب".ل!راءوتقدهه!

بفسدبانقمينالضطرهذاومثل.حننهوعماليةشعبميةالجمهوريةفيالاشتراكيةالقوانينصدورطرح

فيورورإهاالقوأزجنهذهوراءمنالمرجوةالاشتراكيةالغايةمشكلات،الاحيرةسورياحركةقبلالمتحدةالعربية

هـ-"كل،تعرفتنعلمفكلنما،الاولىالخطوةمنذصميمهامسرفضلالهماويقدمواالباحثونبهايعنيانلابداساسية

هـ-نوابتعادنكساتمنالعالمديالاشترايهةالحركةالاشتراكيةللحركةفيمكانهماويبينواالدقيقةالدراسة

وحد!،،الدولةتقودهااشترابهبةغدتحينالحقيقيةروحها.بهائرمنالتيالعربية

عل-ىؤصيرةجول"نجولانيحسن،مانريدولتوضيحالقوانينهذهفي.الخوضامريتركانيجوزولاا

لديجمن،ذلكقكلونقول،المجالهذافيالعاليةالتجربةالانتنناصعلىيعملونالذينالراًسماليالتفكيراصحابالى

الط،بيمب!نمهم!ا،اشتراكيةحركةايان،الجولةهذهالىيتركانلايجوركما،شكدلكمافيشأئهامن

ألا!ادةمئلهابدلا،تطبسسهانتريدالذيالخاصالورومي.والدراسةالبحثعنبالتصفيقيجتزئونالذيناًلمصفقين

نضربانالخداعومن.المحالهذال!العالمتجربة.نجميىعيعميانلابدعربىبلداًيمي"،يجريان

العالمي!التجربةلناتقدمهاالتيالطويلةالدروسعنصفحاالجدمأخداذبلدانهدءتأخذهانبدولا،العربيةالبلدان

باسمذلكزفعلوان،قرنمناكثرخلالالمجالهذافيالنئوميةثووتهامنالحقينىموضعهعلىتتعرفوان

الت!ورال!تختلففمهما.المستوردةغيرالاشتراكيةمسؤوليتهلايتحملعربيبلدفبىمايطبقخطأوان،المنشودة

الصريحمنرذظل،البلدانمنبلدليالاشتراكيةفيهاتطبقسائرمسؤوليتهيتحملواتما،و"حدهمالبلدذلكاًبناء

جمبعفيواحدةالاساسيةوقوانينهاتطورها.سنىألت.بينهمالفكبرقادةسيماولا،العرببىالشعباًبناء

الاوركالفيفخلأ!يقعانلابدالذيالخلا!اما،البلدانلىالاحيرةالاشتراكيةالقوالينتشغلهامكالةفأي

ار51،،الاشتراكيةضمبهاتطبقالتيالعمليةالمشخصةتستطيعالذيالمجردالحكمهووما؟امبرىالعربيةثورتنا

التجربةجوهرعنبعيدةصياغةوالاهدافالمثاديءنصوغوما؟السمفيمةالعربيةالاشتراكيةالنظرةعليهابهتحكمان

،تمستحدثمنمانشاءفيهاؤضعوان،ألاشتراكية،عليهاوالاجوبةالتساؤلاتهذهخلالمن،بالتالىهي

نحملأندلكلمعنى،لنايتبدىالذيالنحوعلىوئمثكلهاالاشتراكيةالحركةتميزانبنبغيالتيالاساسيةالمعالم

نظامامامنكونوان،تحتملومالاماتحلمتملالاشتراًكية؟.العربيالعالمفىالسليمة

أسمالاأسماءمانثاء-لامنعليهنطلقاًنيمكناقتصاديوحدفاوسعنافيانلاندعى،ضخمةاًسئلةتلثه

يلأشتراكية.يستجيببمحاولةندلىانمائرجوهوجل،عليهاالاجابة

حنبيقةخلالهامننتبينجولتناألىهذابعدولنعد.الننسدمنعندهموتلقىالعربيةالبلدانفيالمفكرونلها

،بينسليماشتراكىنظامظلفيتقومانينبغيالشالصلة.الهاماًلموضوعهذاًبمثلء،يجدووالتكملة

الانتاجمرافيقوملكيةالحكومةبين،والتأميمالدولةالقوانينهذهننندعلىنقبلاذاننابالنئولنبدأو

القومى.علىتشتملبانهافناأيماناذلكنفعلفانما،7ليةلإشتر

نستمدالمجالهذاديئفسهاالشيوعيةبالتجربةولنبداًمنمايعطلهالولا،7داًتهاحدفيالسليمةاًلمباديءمنطالفة

السبهـيل:هذافيذ.ساولمضهاماتتصفراًسهاعلى،لإخطافيمنجملةالىترجعنقلالص

يئتش!كماالشيوعيوناليهايئتسبالتي،اولركشبةانيملمكلنااستبعادمنيشوبهاوما،غالبحكومىطابعمنبه

حلاوالدودةالاثراًكيةبينلدصدةقدمت،الاشتركيينمنغيرهماديهاصنلهتتعرضوما،"الحقةالشعبيهاًلعمإليةالتنطيمات

هو.الحلذلكنظرتههلامقوماتواًهمملعبهاصلبفيجملتهخاصا.ديمقراطىغيرأساسعلىتقومحينكبيرخطر

وقيابمدشهيرة*بثيالعيالحقبقي+صما)الالعسرنحدزكيحوذلمجتمعئناشددوكمامكالموليخكم:وكقولة*شئئركهية-ا

وجهةعنهذاماركىصدلقعبروقد،"سيمونسان"مناًقتبسهاجعلتانهماالقوانينهذهتمحيصعندمانرا.ول،1

اًدصصاتتدكفي،المسالةهد.حولبعدفيماوادشيوعةالماركسيةنظر"البورقراطية"الديوانيةبأجهزتهأوحدها،والدولة،الدولة

فلقد."يلاه4+.مدورن!"علىررءفيكتبهاالتياًدشهيرةالمشرعةو!ط،القوانينهذهعلىالوصيةهى،الضخمة

وحض،ادمماليةدلثورةطبيعيةنتيجةوعدءالدودةبموتتنبارقابةهنالكتكوناندون،واحدانفيوالمنفذةلها
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بورقراطيةقبلمن.الملكيةهذهاستثمارالاحوالمنبحاليعنيولا،للامه.ذلكاًلبرونزيةالفأسجانبالىمكاناالمستقبلمتاحففيالدولةلجهاز

*شتراكية،لانالبورقراطيةهذهدونيحولواانالممالهلىان.الدولةالقائمالصراعممهاويزولاًلشيوعيالمجتمعمنبستزولالطبقاتان

)1(."عبوديتهملاتحررهـمتعنيانينبغيالضغطوال!لطةاشكالمنشكلأيالىذلكعندحاجةتقومولا،بينها

اًنهيارحالفيالتاميمعننفسهكوتسكييتحدث،3291داموفيكلالمنشود*شزاكيالمجتمعفييزولوهكذا،طبقةضدطبقةتمارسه

:فيقول،.عنهانشقالذيالبولشفيالنظاموتوزيعهالنتاجتنظيماكط،الاشياءحكمالايبقىولا،التحكماثارمناثر

شيءكلقبلهوروسيافيالديكتاقوديةانهياربهسياتيماان".وألافرادالمجتمعحاجاتيرفييعاتوفي

هذءفمنظمات.الديمقراطيةنعني،الشعبيةلحكلالحرةالحركةالوحيدالمبردهذاالىمذ.!همانبوفيوانجلزماركسيستندولا

دنموانكستطيعسولى،سياسيةواحزابوتعاونياتنقاباتمن،الكتل!لىيقيمانهوانما،بينهاوالمراعالطبقك.ال2زونمني،ا!ولةلزوال

."المؤسساتمختلففيالسوفياتلجانوهثلهابحربر"عنمصانقفاننر؟التيوهي*شتر!يةالفرةجوهرتمسالى

فيقربماتشهدالتىالاقوالمنبالعدبدئأتنولنوسا؟سلعلىمسيطرةكسدطة،الدودةبقاءانيريانفهما،لاهميتها

مناًلعالمقصالالثتراًكيةالحركةقوادمز،امثيرادهانذلك،بروحهويطوحالصميمفي*شتراكيالتنظيميفسد،الانتاج

لهاالدولةامتلاكوبينالاشتراكيةببنالفصلورةضروسائلبتاديمالقولهوالماركسيةالنظريةفيالاساليالشيءان

وقمواقدجميعلدهزلاء،لمرافبئهاالدولةادارةسيماولاومعئى،فيهمتحكمةاقليةملكلا،كلهللمجتمعملكاجعلهااي،*نتاج

اخصبسكلوبينوا،الهامالجانبهذاعندصريحةوقفةالدودةامتلالرفيرنرىكماوهو"3وله؟أكار؟اء؟سأهالتأهيمهذا

موظقىجهازسيطرةنعني؟الدبوانية"البورقراطيةمخاطرتنظيمفيحرافعلاالمجتمعيكون"ان70؟أكار؟أكاا!للانصاج

اصبح.قدو،اكيةالاشتمكةالحرادارةعليعالدولةيغدواًنلابجوزودهذا.مجموعهلمصلةهذءالانتاجاستخداموسائل

اختلا!،علر،الاشتراكيةالحركةتطوربعد،الجلىاضحالوأكا!ءأكا!00+هللمودةمماالاحوالمنبحالالتاميمهدا

مقاصدهـااختناقهولهضمأتتعماخطران،اشكالهاا!وتامديةانوأعمننوعأيأساسعاىتقوماًنلايمكنفالاشتراكية

،/والبوئيسراطىالبوو!رالجهازوطأةتحتاطيةالدبمقرمؤقتةمرحدةوانجدزماركسعرلىفيدلانتاجالمودةوامتلاك.للاد%ج

اطيةرقىالب!الطبقة،هىامتيازاتداتموجهةاقليةوتكون.تزولانبدولا،مبرراتهادها،الاشتراكيةالحركةبدايةفي

لابركفىالم"،كيةالاشت!رتطو،الر،ائتهيالتىالحؤ،لمة،3هـترةخلالدلدولةالملكيةتتحولانصجاذااله،هذاالىيضالى

ئؤممانوخاصةايضعالالدبليلا!عيمثؤمهـوسثلانفيهاالماركسيةالحركةقوادوسائرورقيقهء،ركىلىأىكماالزمنمنمحدودة

الحكم.هسدل(و!ر.حالا؟علىألاشأجهذابادارةالدودةتقومانالجائزنجبرفمن

الشيوعيةبةالتجرائتهتاًليهعماهذابعدئتحدثولندلانتجالدودةادارةمخاطرعنذاكاذالماركسيةزعماءمنيهرعبر

حكماواقامت،اًلدولةموتجدأمارجاءالىاضطرتانبعدشأنه!منالادارةهذءانميبنين،ا(متلاكهالىالظروفتغعطرهاحين

المبرواتالائاتصسولن.والحكمالتسلرولحاًائواًئعىهواهـيمقراطياللاشتراكىنقراهكذا،وروحهاالاشتراكي!ةجوهرتفسدان

ن!اليهمالجأتانيبينونحين،اصر(!الحاولكماعاماصدرهصقيراكتيبا"5+ه3!لىكاأباور"النموسوي

تعمضلماطبيعيةذتيحةوظغيانهامةالحكولتسلطتبئولة:فيهيقول،اتاميمحول9191

فيسؤامراًتسئشأتهبداية!،فياتجماالسوالاتحأدلهالدولة؟هيهل؟المؤممةالصناعةذلكبعديديرسولىالذيمن"

حوله.منالراًسمالىالمجتمممكاءلدومنوخارحهداخلههنلهاغدا،استثناءدونالصئاعاتجميعالدودةادارتفاذا.ابدا

حكمعلىاًنتصرقدالناسحكمأننقولانوحسبثاهـرهومثل..ممثيهواطمالشعباممامالكبيراًقدروالسلانالقوة

اًصحتجصايرئبئولاًناًو،الثيوعىالمجتممفىالاشياءيضالى.انديمقراطةعلىخطرايغدوانلابدالحكومةقوةفيالزيادة

.صورهاقسىفىالناسحكمولدقدالاشياءحكمانوديس:المؤممةالصناعةادارةيستطيع"ؤ،أسوأالحكوهةانهذاالى

اليهصارتاللىيالمصيرهذاًمننفيدهاًنئرلدالذي،نحنكناودهذا،الصناعيدلاستثمارادارةالدودةمنأسوأائسانلمة

:شيئانالشيوعيةالتجربةفيبوضهاابدانطالبولاالصن!اعةبتاميمدومائطالبالأشنراكيين

وعم-وتحكمهاالدولةتسل!اليهما"ؤدىلأول.)اً("الدودهيد

وعطاءاخلىحركةقيام!نالشيوعيالنكلامضمنهايعلىله*شتزكي"له؟7،وللاكا!كوكسكي"يقفصلك

مناساسىبهذفكطويحمن-واثممةاثعاعذةبينويصرح،بلاشتركيةالهولةصلةعندخاصةوقفةالشهيرالالمانن

مناليهيقود،وم،الديمقرأطيةفعني،يلاشتركيةاًهداًفيكتبهومما.*شتركي*شاجادارةعنالدودةابعادبضرورةايضا

انانيةتحقيقنعنيل!لإصليمعناهاعنلإشتركيةيلكصواوروباالماليافيمطزوحةالتاهببممشكلةكلالتعئدما،ا9ًا9ًعاممنذ

اوجة.6كملعلى*ئار:الوسطي

الثيوعيةالتجربةانهو،عندئايلاهموهو،واثعثى!شرصعةورتي!،ك!و*بلامشركية*خذدوماا!ش!مرظثد"

استمسلاهاالماركسيالمبداًبهذاكستمسهآاناوادتحين!رناولقد...*مو*ر؟وساصحابعبوديةمحلال!ولةعبوديةتحل

المثاذموقفهاال!!تاضطم،مار!ثسعنصادوماهوبكلالمماليةاًلطبقةمنلارعكلبياشتركيةمرنتاجالدولةاهت!يكونانلوما

اصرتدهى،لقالكماائلانهايةالىالصفرمنوزهبتهذا.+("الحداصة

المجتمعفيالد،لة.وت،مبلاالمبلىاهذاصحةعلىوبينكدودةمميةبينيوحدانالى2291طم*مربهيدعببل

وواجبا.ممكناالامرهذاتواًعتب!،اًلمثنثنود6لىيلاشتر.بب!ولاًلعبودية

اثرتبل،عنهتتراحملم،خههالتطحيق،لمتوعندماجهازاوديس،دلتسدطاداة3*ديستأد!ودةبورقراطيةان"

الشيوعيةاًلمرحلةالى،حينالىارجأتهائهاتقولانبل،حسبالسياسةمجالفيلا،نسشبعدهاانوعديئا،اقتصاد؟

عودالمواليومذلكانتظاروف!!،بعدتأتلمالتيالحقةوسلاللتأبهوبهئطالبانينبغياًدذيان،خماصةالاقتصادمجالفي

ائواعاقسىاقامةفأباحت،تماماالنقيضلىاذهبتمداالمميةجعل،بينهاامبرىقق3المرالىبالنسبة4منيوهذالإنظج

.كاالاكام5ثا،7كااهـم75اأ+ه؟أ"كااس!اهم3+7!أس!19+03)1(5+5!لاكاأ!مكااكايطياص!ملاكاس!3اكا.حه+3."ص!.لما.8)1(

وهم""!++كا!لم.لم3ا7-3ا.8.كاكا8ادا07،5!490!*داس!مكايلا15،ح.ما.3)2(



ملكى،الانتاجركونأننععيدلكنقولعندمامن!نحهكومةتنصبيبعلكماالاإحوالرونبحالتعملولغ،الحكم

ولسحيلةعليهاهـولةاسيطرةتكونوالاللشعبحقيقياالحكوماتاقوىئصبتبل،والموتالزوالطريقدي

ت!كمبؤديوالا،الحقيقيصاحبه،الشعبلحرمان.تسلطاواكثرها

عبوديةمحلتحل،جدبدةعبوديةالىالموظفيناجهزة،رأينافينظريممدأالدولةموتمبداًاندلك

سيطرةأنالقولحدألىبعضهم"يدهبلماو.المالرأسكلميهينحلألذيالشيوعىالمجتممدلكالىالوصولو

يرتموقماليةالىخسائرزؤديالتأميمعلىالدولةقرأطيةبورالانسان،الامثلالانسانخلالهيتكونو،طبقيصراع

ء،ركسلنابص!لماوأالتأميممكاسبالاحيانبعصألحوادثتطوردلكماوهمياامرااصبح،اماملالشيؤعي

عليهامطلقاالبورقرأطيينمنالجديدةالطبقةتلكنفسهبالتال!!وافقادها،ئهايتهاحتىبالاشياءاًلذهابمنوبدلا

الدولةمنتجعلانهاكيفمبينا،"لاهوتيي)\اسمئصابهاميالاكلورتوضعانئاؤثر،اًلتطبيقعلىقدرةكل

باخطارهاالعارفحديثعنهايحدثناالم؟الخاصملكهاو!ودانهونظرنافيالسليموالموق!.عقيمغلودون

أ&ملطةعبادةوانمعرفتهامبدأالسلطةانقال(حينقدر،مصالحهمبينوموازنالناسلعلائقكمنظم،الدولة

؟"تفكيرهاقوامألاشتراكىلايعنىالمجتمعفيالدولةقياماًنعير.منهلابد

3يةالاشترامعوفاقعلىو؟راهب4زت،دىالذىان.ادأرتهءلىوالمشرفألانتابمم،لكةهيتكوناننظرنادى

اخسذناانهو،الدلمقراطيةالاشتراكية،الصحيحةالعثعبآلمجموحقيقياممكااًلانتاجيكونانالسليمقفواًلمو

الىبقودنالاالاجتماعيةالحيأةتنظيمفىبلاشتراكيةهذهتثظيمعلىالدولةوكثنرت،المختلفةمنظمثهكرا.قبه

لنايبيحولأ،باسمهاتتخظالتىالزجريةالتدابيرتألد.وائفاذهأاًلراًذبة

الجهازثقلتحتانحرافهااووضياعهاانطفاءهالقرأن.المجالهـذأيراليهئنبهانئربدالذيالهاموائشىء

للدولة.البوليسيالنظاموطأةتحتبل"،مبىالحكوالادارىا-حطيطبيراايربطونحين،يلاشتركيةاًعداًءلتلقفهقدخطأ

يوماتزدادأل!،جةالعالمفيالاحداثتطوراثبتولقدالتحكميعتبر،لماوحين،الدولةتحكموبينالاشمراكنى

فىودلمقراطيةقومية،جد/دةأشترأبهبةال،عبومبعدأل-،دلكورأءمنوررتهور،اذتخطيطهذألمثلملارما

زيادةالدولةسلطةز!،دةألىنضظرلااننا.قسهالوقتشىء.فبر،لةالحممنوليست،حرةلسموئهابافكارالاخذ

ا؟هاعلىتتولاهاالتىالاقتصادىالتوجيهمهماتعن.،جمةأ)-إ!اةبةتقوالر،قيؤديالاشتركية.،دأمت:ليقولونازهم

للا.تاجالدولةورلكيةانندركانن،كما."ذأتهاؤيشر"حكل،بئباسمزستبعدهااناًلواًجبدمنللدولةاًلسياسية

ل".اكمعبلملكيةتمهدالضقالجةصؤقتةكمرحلةلأتىأنلم!نهـؤلاءمثلأنووأصح.الفرديةاًلحريةوباسميلائس!ان

الم!ماركةتتحققالاهو،نظر.،ل!!أحظراأنء"رورإعجول،ألاهـالىجةالممف*ا"يموتواانيرلدونالرأسماليين

غلىفعلجةدلمقراطيةرؤ،بةتقوموالاةالح!الدبمقراطية4الدوللىلطةتمقصانليستالاساسيةفالمشكلة،عليها

للاشتراكيةوتقلبالسعلطةالحكومة!تسبىء،الحكومةعملالابدىه!بمنئعلمانالمسى(لةكلالمسألةان،ترداًداو

القولحدالىافجوعيةمعنذهبلاا.ضا.المجنظهر1(سأهـة،تمارلمههامنوباسم،السلطة-هذهتملكالتبى

رانما.الناسحكم!حلالإشياءوبحلولالهـولةبموت.لاامديمقراطيةدولةالدولةهلئ!6للانالحقة

ظروفف!منديمظراطيةتالحكوطبأكثرالاخذالىؤذهبطممحظعنلتحدثواانالاشتراًكيةاعداًءعلمبالقد

ومجموعجنالمواطنجميعبمساهمةالقولوالى،معينةأساسبامقوماالنغمهذاواصبح،الدولةسلطةزيادة

نانردضهء،ان.السياهـيةالسىلمطةدىالعاملةالطبظةحينهمو.يقولونكما،الحرالسياسيالعلممقوماتمن

السياسيين!ئةكائتسواءالسملطة،باحتكارمعينةلئةتقومتوطيدمبىرعبةلاي!بموقوئهالحديثهلىامعليسوقون

الفئةهلىهتكونانعنفضلا،الفنييناوالمشرفيناورغبةبل،يلاشتركيالمجتممضمنالديمقراطيةدعالم

الشرطة.رجالفئةانهم،صميمهلحىألاشتركيالنظامضربفيمنهم

.....لنسونوكانما،يلاشتراكبمعالنظامفيالسلطةثموةيقلقون

الاشتراكيةالقوانينالىنبظرالمنظارهذأخلالمنالفردبة،المصالححدمةلىالرأسماليالنظامدىالسلطةار

اولان.المتحدةالعربيةالجمهورر"لي،صدرتالتيدولةيرلدونلهم:تناقضمابعدهتذاقضدهـ!يقعونائهم

بينالوثيقالارتى،طهذاهو،الاعيناملميقمزمطعنءلر/وتعإي!هاالت!عبمطالبلرص-علىقادرةعيرضعيعة

تشرعهاالتىهيفالدولة.الدولةوبهبئوانفاذهاأصدارهاأعندروؤولة4الدوأ!ررهيريدونوأكضهم،الفرديةالمصالح

فعلىاشرأ!دون،تطبقهاالتىوهى،تشاء!انححوءلىبهـا،يتمتعونالتىالخاصةالامتيازاتحمايةامرالارورلكون

وتعطي،تأخذالتيوهي.المعنيةالشعبفئاتقبلءنأنوالخطرالاسرا!منيرىللحرلةالمدعياًلراًسمالىان

!بيمثسكهمتنظيمللصماليكونأندونوتبسط،وتقبضيلأسعاررميمدونوتحولاًلنقدتنظيمقىالدولةتتدخل

والنوألا.ليؤمممامصيرا؟سانيعلمان-ودون،ا"3دلكتماكأن"الدولوأجب7مناًنئمسهقتاًلودىيرىولكنه

الدولةوتنظيم.المجالهذأفىانتكفبىءلمكنلاولخوزبعالحسنةيباعلاالذياثعطنمنانفائصلشراءالوساءلل

النوأياعلىرالامهأنتقوميقبليعدلمألحديثالعصرلىالصعوباتبعضمنتعافيالتيأؤلسماتاعلىلاعالك

نفسها.النظمقيحقيقيةضواب!منبدولا،الطيبةثصنأنخفاض!اوالعمالاجور3ارتفادونوللحيلولة

اذارةءا،عالبورقرأطيةالسيطرةانهذاالىلضافلضالقالذىأ،لإشراف"ءلىيعتر!لاائه..اًثعمح

كطبقةفالبورقراطية.واقعامرتركية2الاالقوأنينهذهوالضم،؟،ترةالحطبطلبواكنه،الفرديةالمثركاتمكاسب

شكتالتيالادواءاهممنومصالحهاامتياز-تهالهـ،-دردة.بحالرللىتسىءاًنبمكنالشالحرةالمنالسةئتائجضد

العربيةالجمهوربةمنهاوشكتالثورةبعدمصرمنهماتأميمالاؤتصادإ"الدولةوظيفةألرأسحمالىيجعلوكأئما

الاشترأكيةا!عوانينتطبيقوبدابة.دلكبعدالمتحدة.لارباحدرديةوضمانالخسالر

البورقراطية.الطبقةهذهلسيطرةعناإكممفاوضحكشفتباستبعاد؟ضاديعند.ااًللبسيقبملئلاهذاًئقول

تولاهاقدإؤممةأالمثركاتادارةانمندللمثعاىادلولا،تراكىالالفاًلمجتمعفيكالهواداًرتهاللائتاجالدولة.ملكية



منهاب!تياراقامةالىنفسهفيثىالسوالاثحاذللجأ.للعهدولائهمغيرامفاءةمقيملكونلاأناساًلبدايةمنذ

خدلجبببال!بمالبسبطبماصعرمأعيدالمنطماقتصئاديهيح!ولرمبةفقهلىتيالو.ال!شعبيةوبرقابةالتافيم

اًلصعودرحركة.كنئذاًلتيالفعليةألسلطةالىايالمركر،الحى.مناهائقولهاالي*ثياءهذهكتخذومى

وانما؟شانإولبىمسإاروفق،نعلمكما،،تإبإموالهبوهـهلإه،حقاالشعبيمتلكه6دياشترنظامالىلدعوتناوليكون

التتابعهذا.التقاءعنثنشا!عقدةشبكةطريقعنكتمعننتحدثانلنحماول،المثنخصمعناها،واًنفاذارقابة

الافقىإاًلتوزإعمع،إوالمهنيالغإنيبعالطلذىإاًلش!اقولطالاشتراكإياًدتنظيمبينتإقوماًنينبغياًلتيالصلةطراز

واًلجغراًفي.يلأداريالطابمذي.اجلهمنالتنظيميقوماًنينبغيالذيالشعبوبين

بالاهدافالمتصلةيلاساسيةاًلتوجيهاتقذهبهكرا،العربيةالاشتراًكيةان،الحديثلهذاذمهيداونقول

بدءا،نفسهااًلعماليةالمنظماتالىالدولهمنللخطةاًلهامةاًوياقتصادنظاممجردليستنتصورهامانحوعلى

وتعإدلىوتناقش،الشركةفريراوكالمعمل،اًصغرهامنهدفه،الحياةفيوشاملكاملطرازهيوانما،سياسي

تخضبإانبعد،للخطةالتأطقةالهيئةالىجدبدمنلترفموفإكالعربيالانسانطاقاتتحرلرنظرنافيوالاخير*ول

كلفيتعملالتيالفنيةالوحداًتتقدمهاعديدةلملاحطإنإويسهمأ.تإهحضارةويبنيحقاينتجانليستطيعاغلاله

اًلعمل.مراحلمنحلة4مر.الانسانيةالحضارةننبدلك

المحيطإبيئواًلعطاءيلاخذهذااننقولاننربدوماالىتإؤدلماذامعنىمنللاشتراًكيةيكونلنولهذا

ئرجوهاالتييلاغراًزإيحققاًلشيوعيةاًلإدولةفيوالمركزلماناتهاذعلىتنقلبوهى،حقيقياتإحريراًالمواطنكحرير

والشعب.العمالبهايقومفعليةرقابةعننتحدثحينتنالهالذيالشعبقبلمنالفعليةالمساهمةفيهأإتإتحقق

النظامفىوالقمةأثعاعدةبينيقومالذياًلحواًراًنهذاذلكاًشتركبمبمجتمبإلبباءالسليمإالسبيلكانولهذاحيراًتها.

فر(خاضم،ا.دءيطلومهماشأنهيكنمهما،الشيوعىدونلةلروالحبللسلطةالمطلقةالمركزيةمحاربةهوديمقراطى

للخطةالمنظمةلهيئة1تتخذهالذيأثمراًرالىالنهايةطبيعيةنتيجةهيالتىةالسيطيتلك،اطيةالبورقوسيطرة

انيقومبمكز،ولا.الدولةتتخذ.الذيو01كيةلإشتمالاشتراكو(المجتممفيالركزيةوزوال.السلطةلتمركز

منكانادائظرنافيصحيحدلمقراًطىكىانإتمتخطيطإالشعبيهالحياةمستوياتجميمءلر،السلطةتوزيبميعنإحإ

فىالشعبمصالجتإخالفقراراتتتخذاندوملالممكنبزإ،.الحقةوالعماليةالشععيةالمنظماتفيمنجثوثةوجعلها

طريقةاًلر،تضافانألواًجب.نكانولهذا.مجموعهالحقةاطيةاًلديمقمأنفنرى،هذامناًبعدالىئذهب

،وسائ!،واًلمحي!المبركزبينيقوماًلذياًلحوارهذه،اًلحواًر،فومبادئهاتطبقلماذا،الصناعةفيتتحهقاًنيمكنلا

مثلمراقبهمن:فعلااسهامااًلشنعباسهامتضمناخرىاطيةالدبمقرفىالبدايةونقطة.نفسهالمعملمستوى

مثلو.ن،العمالنقابكقبلمز،الانتاجيةالوحدات.نظرنافينفسهالممملهو،الاشتراكيالنظامظلتحته

فروبقيامقبولمثلمنبل،واسعةيةلامركزاًقامةتنظيمكالىنرقىانيمكي.،المعحلديمقراطيةمنوبدءا

ا!ماعدةاًنكاروحدالاضرابحدتببنقداًلصإراعمنالعكسنتصورأناًما.أعلىمستوىعلىديمقراطية

المطلإبهذاًمثلأنوبدهي.القمةتتخزإهالقرارات.صبدءاديمقراطيةتإقومانيمكنفلاوخداعفزيف

تتإيعانشأنهامن،اًلشعبيةالمكتلخاصةتربيةيستلزم.اثعمة

والمسؤولية.للحريةاًلصحيحةالمعاليبينهاالصناعةمجالفىالديمقراطيةالحياةأننقوللهلىا

كماليستوخططهاالاشتراكيبإان.وجزوبقول.المشكلاتمنطائفةفهنلك.نفسهفياًلمعملتبدأانينبغي

الاقيمةمنلهاوليست،داًتهاليغاياتونقولقلنامكانها،فييلاحلهابمكنولا،حدةعلىمعملبكلخاصة

*نسان.علىالحف!قواًمهاحقيقيةحضارةلخلقكوسيلة.اًلمعنيةالاطراًفبينتقومالتيالمباشرةألعلائقاطارضمن

الو،اًدتهىاًذاغاباتهاعنلاشتركيةتنحرفياًنبدولاالتنظيمهلىامثلفى،الواجبمنأنهذااًلىيضناف

الفعليهلادارةفياًلمشاركةعن6لفسهماًلعمالابعادكبرلفسهمالعمالاًلىيتركأن،للمعملالديمقراطي

اًنءؤلاءحقمنيكنلمواًذا،والم!ؤلسساسإللشركاسإالمديرونعادةبهايقومالتيالصغيرةيلاعملإلامن"مإكنعدد

وان،الانتابممنمعين.ستوىتجاوزيرفضوااويقبلواطريقعنيلايتكونلافالمجتممالديمقراًطى.المراًقبونأو

واًن،اًثولس!مةاًوللشركةلاقتصاديةاًلسياسةيوجهوا.اًعبا"لهاوتحملالمسؤوليةفياًلشناركة.

اطارضمن)السياسةهذ.انقاذفعليةمراًقبةلراًقبواًوقداًردنا.ألتفصيلاتهذهفىندخلاًننريدوما

.(اًلخطةتحددهاالتيواكإمياتلإهدافالتنظيمبدايةانوهياولىحقيقهـلأنمؤ!بإدان6لهاور.ق

امفيلة،لاساسيةالمطالبهذ.مثلانوواًضممنتإنطلقاًنينبغيلاشتركيالمجتممقهـ!الديمقراطي

.بعيدة*شتركيالمجتمعفر،ائفعليةالديمقراطيةبضمانالمجتمعإهلىافى.ثللامورداًمتفما.القمةمنلااثعاعدة

فو،صدوتالتى6ليلأيلاشتراثعواًنينظلفبىكتحققأنعنللعاملاليو.ىالعملشرو!داًمتوما،علمنتداًو

اًلشعبيةالرقابةهلىهفمثل.المتحدةالعربيةالجمهورلةبعيدةلالحقلأاًلديمقراطي!ة3روتظل،السلمقمةفيتإرسم

،ةجاهزكاملةالخطةانيتلقوالعدونلاوالعمال.قائمةغير.يلاشتركبىالمجتمعتداخلاًنعن

وااعتراضإدون،لهميمنإحبمايقبلوأاًنيلاعليهموماومجالسلجانتوجدانشكدونذ!ويتبع

يساربوإالى،فاعلونلامنفعلونكلهذشفنىوهم.توجيهمستهوىوعلى،اًلمعملمإنعتوىعلى،عماليةاسعتشارية

مراًقبتها.اواًنقاذهافييسار!دونولااًلخطةفيالعماليشرإفوأن،كلهاالدولةمستوىوعلىالمنطقإعة

.ع3و.لدركوافيهاويسهمواًاإلاشتركيةالخطةانقاذعلىفعلا
يوعوسلاقيا.دعلاس،ديمقراًطيايكونكيما،لإشترجممافألتخطيط.غاياتها

تتوا!رانينبغياتيالفمليةالمشاركةهذءتوضيحفيوزيالةيتخذهاالتياثمراًراًتلىالشعباًسهاميضمناًنبدلا

عنالصودةنتحمثانيمكننا،*شتراكيالمجتمعضمئوالشعبدلعمالكيفيعلموكلنا./ثانيةجهةمنالتخطي!علىالمثرف
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خطرانصرونوهم.قريبةفرةخلالالدولةموتالىيؤديانويزيديوغوسلافياهياشتراكيةدولةفيالمشارممةهل!اتصدهاالى

مرحلةفيالمحنومبالقدرهوومااجتنابهيمكنخطرالبورقراطيةصلةمنبعضهمالىيخيلما،يوغوسلافياعنالعديثهذااهميةمن

ودائم،وا،جهدبفضلالاقيع!انيمكنلااجتنابهانيخر.الانتقالفيالجمهوريةويجرييتمكأيئماوبئفيهاالاشنراكياًلتنظيمبنقائمة

ولمصلعةالمستقلةالهيئاتلمصلحةالدولهوظائفمنالعدمقوماتهاًمموان،خاطنةالموازنةهذءمثلانالقولالىونهرع.المتحهةالعربمة

الهيئاتتدخلعنفامافاعونالعزو&بل،المباشرةالديمقراطيةالحطواتوبيناليوغوسلافيلاشتراكي7.اًلنظامبنالشبهاوجه

الخ!اصة.ايبادمنبعضفيالحكلميةتظلفعيفة،،المنحدةالعربيةالجمهوريةفيتقومكانتاًلتيالاشتراكيه

التنظيمسشكلات!لىمستمراتطبيقاالافكارمذهطبقتوفدعنايةيمنينبيناننودكمااليوغوسلافيالاشراكيالنظامانسيمالا

والعامإلخاميالقطاعميدانيكلوطبقت.الافتصاديوالتخطيط"نوي!ول،ومراقنتهآالنظاتخطيطفيالعمالاسهامبتنظيمخاصة

الزراعةفطاعبهونعني،الحاعيالقطاعمجالفياما.السواءعلى.الاشتراكيالنطامضمنفمليةلديمقراطيةجديمةصيغةيجد

مراد،الجريء،القرارذلكمظاهرهااولكانفقد،الاولىبابصرجةوالشكلاًلنظامهذاًمقوماتعنالحديثفينيفىانفيلىويهمنا

والتفسير.المناشرالضغطتايرتحتخلقتالتيانجمعيةالمزادعحلنضرباًنناعراحةنقولان،فيهالعمالاسهامكليقههئحققهالني

م،اهـ34أكارديلي"عنهعئركما،القرادلهذاالنظريلنقدمولكن،سنذكرهامأخذعليهفلنا،نتبناهلاننا.لايوغوسلافيامثال

يوغوللافيا،فيالشيوعيللحزبالمفكروالساغالجمهوريةرئشىنانبفيوالشعبيةالعماليةالقاعدةاشترالدعليهيكلنان!مكنعماصورة

امراالمجالهدافيالفعليةاًلالراداًرادةفاخرام.بالتاملجدررتفش!.الاشتراكغالتحطيط

دحسب،الديمقراطيةالحقوفىمنحقالاحرامهذامثللاتلا)برواجب،الاشتراكيالتنظبحفيالشعبيةالفئاتمشاركةمنالشكلهذا

للافتصاداًفتعاونيوميزانافنصاديةفرورة،شءكلوقبلاولالانهبلخطتهافنعد.الاولىلتجاربهاتطولربمديوغوللافيااليهانتهت

ادادةكلذالتوهكدا."الاقتصادهدانموفيمنهبستغنىلادعامل5775،لامم،فوكوترمؤتمرفيبداتالتيالاولىالاشتراكية

فمن،العرةالمنافسةوغدت،الزراعةمجادفيرسميطابعذاتفيالميوغوسلافيينالشيوعيينرابطةتبننهاالتيالثانيةالصةجات

.الساقدةالقاعم!هي،الخطةتفرضها"تيالعامةالشروطاطار.ماأعقبتالتيالثالثةالفطةتلتهاثم8،91آعاالخاهسمرترما

الملكيةفصلتمفلقد،المؤمبمالقطاع،العامالقطاءمجالفياماعامبن،الالثراكيهوالادارةالتخطيطفيشاملةنظراعادةمنتم

الذيهوالمجتمع،غدا.الحلأومةعنكلتيهمافصلوتم،الادارةعنانبوعينلرابطهالحاليالمنهاجباقرارانتهتواتى،،591دعاما519ً

ادارتها،يتولونالذينهمءلعمالوغدا،والن!رلاتالمؤسساتيملك.اليوفوسلافين

م!مديرونذلكقييشاركهم،الممالومجالسالادارةلجلنطريقعن"،العماليةالادارة)بفكرةالاخذالجديدةالخطةهدههيماواهم

فوديعلوهرميتنظيمثمةوليس.المسابقةطريقعنانتقا؟همنافعةفعالهمشاركةالعمالينتخبهااتيالهيناتفركةمليوالممل

الشركاتولهدء.يفرفيماعليهاويفرفيدالمؤسسطتالشركاتانسماحوميهامةنتيجةذلكهننتجتقد.الاعمالارادةفي

مانحوعلىالاستثمارخطلىوضعفيالكاملةالحريةوالمؤسساتادارءباتالىوافؤسساتالشركاتجميعوبادارة،ا!قابةبلاعركرية

كللىسقصورةالمقانمةوالرفابة.السارية0القوانئاطارفممن،ترىالقديمالتنظيمالجديدالتنظيمهذايناهضانوطبيمي.فمليةعمالية

تتعدممذلكالىلونانمصر!التسلي!،ورلابةالىليةالعفودوالرلابةننرعيةنهانيا.حنفهالىيقودوان،القسريالتخطيطدعلىالطغمة!لىالقاةم

فيالعمالعلى.ففرضعقوباتثمةليستبل،نفسهاالخطهانفاذالاخلاعي،الجديدالتنظيمهذاوراءيثويالذيالاساسوالدافع

الىالارباحفيمصن!حالعماللهولاءلان،للخطةانفاذممعدمحالندريجيااسولةموتفكرة،اليهاالثركأالتيالاساسيةكسيةالمالىللفكرة

الأدأرهوهيناتالجمهورياتوحصةالانحاديةالدولةحصةيخانبمقوماتمنانيعلموكلنا.الديمقراطيةمجالفيالتصريجيوالتقمم

منوالموسساتالشركاتارباحفيمذءالممالومشاركة.المحليةواًنهم،ماركسلتعاليممغلصينانهمقادتهاعتقاراليوغوسلاميالنظام

كص،الشحعيالجهدمضاعفةلديهمتيراًلتيالهامةالعوامل.والصي،اًحدعليميفرفهانيجوزلا"لذيالسليمالمتفس!يف!رونها

العماليهاًلادارةهيناتيجعلاساسيسببنفسهالوقتفيانها.وثجريتهمبلمممظروورهعتلاءم

كلاممجردالىينقلبانلهمتتعحدلاارةالالىفيحقهاعلىتحرصنحوالتطورطريقاناليوفوسلافيونالشيوعيونيي!أنوبعد

.مكنوبالمرحلةخدليقررماواًن،مختلفةاشكالأيتخذانيمكنالاشراكية

عرفنهكماوالمؤسساتللشركاتالمستقلةالادأرةآنظاغهـانلاحداث5لتطوردوماخافحالنهانيةالشيوميةالىالمرديةا!لى

تحتنبانالدولةازادتفلقد.وفيورحدردمنينجولايوغوسلافعاالفترةتطرحهماكبريئمش!لتنثمةانيبينوت،الظرو!ومنطق

التدخلهذامثلالىتوصلتاًنهايخر،الاجورتحديدفيتدخلكلالشعبيةالكتلالثرالهفرورةفىالاولىاًما.!وفوسلافيافيالانتقالية

المجالهذافيمنحتهااقىالسلطاتبوساطة،غهـمباشرةبطربقهذافياليوغوسلافيونالثيوعيمنسرفضولا.الامئزاكيةبناءفي

لم*وهي.أهنالةتسىكماالشعنيةاللجان)المحليةادةاسلهيئاتيجسدهاانتيالدكتاتوريةتلك،العمةالطبقةديكتاتوريةميداالمجال

وسعناميأنغر.الننفيذوظانفجمعمنتاماتخلياكذلكتتخلالكتلوعيمستوىانيقرروناًنيمكما،الشيوسالعزبويمثلها

ءالمؤمم،العط،العامالقطاعفيالعامةالقاروةانالجملةفينقولانغر.بصهـلمامماًتيالانتقاليةالمرحلةفينافصايزالماالشعبية

المؤسسة.أدالثركةاستقلالهواوسععلىالشعبيةالكتلاسهاممنيجعلوننفسهالوقتفيانهم

مبمايناليوغوسلافيالنظامفيالاثراكيالتخطيطاننرىهنامئكماالسياليةالحكلمةفسلطة.للنجاحالاساسيالثرطممكننطالى

،"الحكوميالتخطيط"نظام،مليهالسابقآالنظافيعليهكاتلماتزدادالسلطةهذ.واًخطاء،الشاعنمعصوهةسلطةليستيبينون

نحرالاشتراكية.نس!التيالبلدانسانرفيالحالعليههيلماومبايئ.الشعييةالكتلمنتبتمدمابمقداروتستثري

مئالصالرةللاوامراوالمباشرللقسرمبالالتعطيطهذافيمليسالانتقاليهالمرحلةهذءفياًساسيةيرونهاالتيالتانيةاًلمشكلةاما

ثمةوليس.تامةحريةفيخطتهاتضعوالمؤسساتوالثركات.ملويينالمرحلةتلكيلاذميكادالذيالخطرذلك،البورفراطيةخظردس

فيالعامةالخطة!فعونالذينتنبؤاتوبئالخطةهذءبننوافقواسعا،ممنىبورقراطيةلكلمةاليوغوسلافيونويعطي.لهامقوكابزءا

.فتصورالقيامحقبمهمتهمهؤلاءقاماذاالاكلهاالانحاديةالصرلةفيايظلومناعتباطيةتصرفاتمنالحكوهةاليهتلجامافيهايخرون

التنظيمهلىاترجماندسعناوفي.الاهدا!لتحقيقالملالمةالوسانلالهيئاتمصدحةاجلمن،الاحتكاراتفيو!يدوالتسلرالضغذ

واضعي!لىالمفروضةالنيودفنممو،اضىلغةالىمنهلحه!ناالنينظرعمفيالاكبرالبودقراطيةدخطر.المثرفةوالشغصياتالارال!ية

باسم،المغليةالممالية.للمجالسالممنوحةوالسلطات،اًلعمةالصةيمكنلا،ألطبقةهن!ء.سيطرةحال،العالهذءمثلفيالتاميمانهو
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والمستند،والاجتماعيةوالسياسيةفزتصماديةالاالحياةيضتسبلااوالمجماعيةالمزرعةالىأنينتصبكلالفلاححرية:ادحريات

عنتدافعواحدهجبههضمنمبانترشعبيأسهامالى.هـ-رية،المبالرانضغطمنوتحررهمجميعهمالمنتجينحريةاليها

للديمقراطيهالامثلالتكلهو،وتحميهاالاشتراكيهاًلى،بأسيةارحريات،والشركاتالمؤسساتاستقلال،المستهدكن

حزبوجوديفسدهالواقعفيالنظامفهدأ.كيةالأشتراأنالنماملقول،نوسعناودي.اًدخطةوفيالادارةفيالمشاركةفيالمتمثلة

شيء،دل.لوجيه!ي!يتحثم،الشيوغىالحزبهووحيدمحا،لمده،ألاخرةانسنواتتعديلفيتمماعلنجو،اليوغوسلافي

ننىوالنصالجدليجعلالذيالامر.!القيودالحدوذرغمجميععلىالحريهمنمزيدوبينالئاجعلالقطالتخطيطبنللتوميق

الجزدية2دلالمح!1ءإىمقصوراالمشوياتمختافعلىالحرالأباطيالسلوكاجتنابمعوالاجنم،عيةالاقتصاديةالحياةمستويات

رطةفرلالكبرىالمسال!اما.-العابرةالا"هميةذأتالحسغرى.المولهقنلمن

امبزءلمسدالتيوهي،توجههااليهيدتيوعيين01أدحشرر،ترأ!اتوسبعانعنالتجربةكشفتوقد

التيالحقيعهألىرجمناوأذا.ألاننمتراليةلحوألسير!صحى،دادلعدممنالرررالىليؤدلمالنحوهذاعلى

واحد،طريقذاتليستالاشتراكيةانوهي،قررلاها!ءسفعد.تماماهداعكسعلىوألامر.ال-وغوسلافي

ولاشثلأولىلشلها"تيتو"اعطلهألديالشكلولن5.دجدوتبهالجديدألنطامهذأتطبيقبعدالأقتصادذلك

النظامهذامملفيهيقعأنيمكنمادناادر،شكقاخر.الركودمنطويلهفترذليعد

اسظحولالشعبامامالمناقشةمجاليعسحلاحينء!ميقاةبمسأء*عنايةليوغؤسلافيونلمالمفثرونعنيلعد

النتالجمناقثهعلىيقتصروحين،ألاشتراكيةنحوالسيريخممتميا،دواوادر.جهدهمن4الكثيرلهماوو!روا،الحرية

له،اختياره.نمادديالاشتراكيلدنظامالبعيدةالجزليةتعننلاا،ثستراديهالديمفرأطيةان،ماركسىتعاليممع

الابيضبالخطاشبهدهاتمروكالبحثمجاليكونوحينو!.درشتراكيةالمعاديةالنزعاتامامالمجالزفسحأن

أدحفهالديمزراطيةان.سيرهاعندالسفينةتتركهأدذيامسيالىجهأالزوىامامي3الاشستراالجتمعاضعافتعني

الخطةاهدافالمواطخونلمحهماذاالاحفابذرتهاتنعفدلامسادورليست((كاردرإكط))يفولىدما،فالساله.المعادية

اليهاوصلواالتىوالمرحلة،الخطةهذهومال،الرسوءةن)قتشطلىاالاشتراكيةوالديمقردطية.م!جردةحريه

ءا-7تطراانيمكئالتيوالتغيرات،اًلخطههذه!هندما/توان،.وادحريةالأنسازيةمباديء،المجردةالمباديء

وأاليهميطلبالديالجهدسبباولافهموااذاوالا.لهمامفوطإهموامبادنهـ،رأسعدىوأدحريةالانسالية

مي-يسهمونازهموادركوا،عليهميفرضالذيالضفطالاشترا!كطالمجتمعضمنالسليمةالديمفراطيةوالنظرد

ءلميهلبوسموأدقتهموتلبس،واضحاحفيقيااسهاماالعملاـقعيهالو"الععا-التجربةخلالمنتنطلقان:خير

الحر.الشخصيالعمل+فوهـاتوأهم.المجتمعذلكضمنالحتزيفشةوالعلائق

تقرراليوغوسلافيينالشيوغيينرابطةانصحيحريالاش!ترأالعهرتشردتمقراطيةنظمقيامالعلائقهذه

يناضلواأنالشيوعيينعلىوان،سياسياحزباليستانهامجتمعفيالاساسبكأيمفراطيةادأومهمه.وتدعمه

نايمكنالتيالمراكزعلياءمنلا"الشيوعيةبناعاجلمنالكلمافىلسلطةفيهـا،تنقلبمرصلمةالىاًلانتقالهياًشتراكي

الكتلضمنولكن،الاداريالحكوميالجهازفييشغلوهام-لا!سهساكاةالىاًلعاملةالكتللمم!لحلةتتمسلط!ةمن

الحزبانهذاو"منى."منها)1(وبالقربنفسهامحلاءالانذلكوسبيل.ذفسهاالعاملةاًلكتلتمارسهاا

خطوةذلكوفي.فعالاترذاتكزمرةالحارجمنيناضلألمش!ةم!تهاعببةالاجرة2منالادأشكالشيءبعدشيئاالدولة

مطروحايظلالاساسيالىؤالانغير.شكدونجيدة.لل!مالوالايخنماعيةاًلماديةاًلمصا!حأساسها

الحاسمالاثرهوالزمرةهذهأثريكونانيجوزهليوهويوغوسلاؤ-،جررخهاالتىالمحاولةهذهانشكولا

الوحيد؟تواجهالتكطالاساسيةالمشكلةحلسبيلفيجديجهد

عندخاصةوقفةنقفانالىههنمانهدفلسشاوبعد!فاذلكوصح.الديمقراطيةمشكلة،اليومالاشتراكية

عليه.وهـ،لهمابيانوعنداليوغوسلافيالاشتراكىالنظامنوررانءاليئالعسيركىيزالوما،نقائصمنيخلولاالمحل

تقديممناليهرميناماالحديثهذاالىساقناوالذي5-!دلميئفي"الذاتيالحكم"عاىالفائمالنظامهذا.ن

للفئاتتكونانينبغىالتىالفعليةالمشاركةعنحيمثال

التنطيمفيخاصةالعماليةوللفئاتعامةالشعبية؟--ة،----.----،،.مط!3

اولانلؤكدإرالمتحدالعرسهحللهقدلحمهو!هاالاشترأكيصدرصد!!!ا!اثيماإ

حةالفعلالمشاركةهدهالديمفراطيهالاشراكيهمعوما!

!شلانوواضح.والعمالعةالشعبيةالمنظماتقبلمن

التنطيمفيمتوافرةغيربيناانسبقكماالشاركةهذه

الفوانينالكبرىخطوطهرسمتنحو.ماعلىالاشتراكى

والتعويض:(-ا!فأ!مس!!ء!جى!وذآ
التساؤلوهو.كلهكذاوراءهاماأمراثمةانعلى!!!خ!-حكك!

المجتمعفيالتأميمفيهيتمانينبغياًلذيالشكلعن!!!عكا!!

المثمكلت"مجلةقي"كارديلي"كهتهنهمقهالالىخداصةرجع1)1(

حول،1655شهباروادنحانيكانونعدد،"دلاشتراكيةادراهنةاييهبنوالم!دان!لبنان!جم!إلمحنفاتيطلب

."يوغوسلافيافىمطبقةالاشترلكيةالديمقراطية"ا
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منحد،نبيواعنعراالخاصالرأسماليالاقتصادهظاالتعويضمبدأومن،التأميمهذانطواشوهن،الاشتراكي

الح!حعنعبعهالمشادنيعاصحابوجمئنالنشاهـالاقتعمادأن.خاهنةالتأميمقيامعند

الا!موهذلفي!يرآيفيماخماهمالالعحيعهاالناقمةلايطمجولقضافيا"طرلسي!الت!ربذالىالمجالهذافيعدناء،وادا

ورالتأميمانالذمرهذافيوزاد،اخمرخالىالالاألوسعداصههطءانوعندنا،معازيهابعفبنستهدسع،نفسها

موتمددنمادونالاثتراميينالمننرهيناتهاهنحولهتمالجعم

اقرتهـ-،أييلمحالتعويهطت.العادلالتعويض.بدأيصحبههـ!اذ.الاوراج7رلوساشدميمب!بداالاخذهو،-ونقاش

شداًتعفىب!مكىسنىلىفعصدعلىات"إخيرلجم!هالقولضانجينتلاغاشمملإاكيةهي-راالمجتمعكمان،لاقليهملكاليستالوسائلهذهدامت

هذاومثبل،الزمنمنطويلةفتألبعدالدولةعلىاسبليعههكامئلالخأميمأما،المجموعلصالحاستخداءهاتنعميمفي

تجميدالىادتالاقتصاديالقلقمنحالاخلقالتصرف5اقراداكااالماركسيةتذهبدمفأمر-،الملكيةصروبلسائر

كاتتاقيالفردلةدرةالمعلروحوقتلالاقتصادلةالحركةمىرفرر"فىانجل"نجدهكذا.الاولىألخطواتفي

...."1818هامصدراللنسعالشيوةلللبيلنالاولعبالصينة

عندل!ا.الموءك!الا!مصادعمدمندومابالتأمبمالقولالىويذهب،الكإملالتاميمفكرةرفض

ألقوانينلهتعرضتالذيالكبيرالاخذهذامثلان.المؤممةالاءلموكاصحابعلىبالتعولضو،التريجي

الى،المستلةعنوهوالىبناينتقال،الاخيوةالاشتراكيةبراءنانتانسعاالبهاارهعسالىالمبآديءهكهمخل

ألتخطبروكن.الوثيقالارتبا؟ضرورةمنقررناهماكناالىاسءلىقاتمهتكنولم،الشخصيللحدسالىمستندة

ألقطحفى!التفرد،ج!لةالشعبيالتنظيموبينالاشتراكي!ىللعاركسيةالعه)ىالتطبيقجلءاذاحتى،علميبحث

لا.ة...لالا.هرر.هـهنااتبت،فللبهافيتسيرالتيالدوكبوتيروسيا

ألادنتتراكسةاخلةااكعيرنرحياسمواخطاهدمخاطرجمعملثىالشيوعيةالتجربةوقادت،أ؟!لزنظراتصحةالتطبيق

عماس!ودون،هانفسهالاقتصاديةالمنعمماتالىالرسعوبب.دا)ىعنهاالمنشانينالاربتراكيينمنعدداالمسعازنهذافي

مزأهـ-قصنكبيرمزلق،القائمةالاقتصاديةالاوورضاعه!زرا،الاساسيةانجلز؟راءتدعمجديدةحججتقديم

لمودال-بذعرف!المزلقوهذا،ا!حكوميةا!الانرتحر-حاتمنورننصفحواليبعديقدم"كوتسكي"نجد

نفسها.العاملةالثببفةهـحمالزمويئنض،للعمالرالاعمتعبملدععلخاصةولننالتدريابيالطميمبهايدعمقويةحجذلاانسعلز

اقي.لهنانر.التأمطيموثوهثعند،والمادلنالمللنئمالتعويئلضروولنعند

ننهلىرهفيالتدريئنيالتأميمتدعمالتأتالعهجعنواسوهلى

يتجنونأل-وماقميوبميةالتلنوبةيدوسونالذينانصداالمونفلالصناعالفروللبانالذائلالماولنسيالمبدأذلك

ويهماو!عت.الىالشيوعيئقادتالتىالاسبابمنأهمانهـ-نلابدانههذاومعنى،زؤ"ملانإؤهلةاوحدهاهي

واللعنوءبالديمقوأطيةالتطويحمئناعلفيلاسيمما،انااتاءمنالاثتح!،د"منشربفيهايقوم،طويللنانتعثاليعمموحلة

ترفاكمطألاوانفبلالاصورتعرلتأنهاهو،العنفالىجازبالىواسعاراسمالياخاصاقطاعافيهنجد(لمالمختلط

اكجوعيةانصحيح،وضغطقسبرمناليهاضسطرتماالىهذهمثلوفي،بالاتساعالاحذالعامالاشتراكيالقطاع

المصيوروعالصرنللوباحتدأم،الممونةبهنورأتظلعبتبوويمنحاولاتمويةبلايرافئندتأميممعل،الانتعناليعمالموحلة

الت!يوءيةهـلوفنالاساثيالموعبهانوعميغي.الراسماللنللاثتحسادمنيكبثضوباصبمقدمانلابد،كانيتئتعويعبات

زتحدتانلايمنيناولنننا،البقاءافبنازتلينيناياممنذءالناهـعملنلزسساعثوااآتزناعمفأصحافن:مجموههفي

الحسععلة،ووجهتئبويوهويمنينماوالكاي،المبوراتههبهعنسىوف،لنأنمماغيوالنائلالذلنالنضمنرو،تزالالتعث

واـنبالاعبتراعصةيمخىأواانارادواحينالبلانعمةانوهعنيمبننالتأميموانونابهمفوغلتممسلتالسيعيبانعشموون

،ضموممقولةغيراوممقولةلاسباب،الاوانقببثيسعبقوهابهترووم-عنيحجمونولهبتا،وانريومبينيصيبهمآن

،اضطووانفسهماعنمصيرائثحسدثلثللثمظووفهلاتهيئهبلدالمنتروهاعههأمهتأاويوعنومنفونوتوسيمهمامثروعاتهم

اًلىالاشتراكيةمباديءمناساسي.جداعلىالقضاءالىفسوصلكيةمنقدراكبرلانفسهميحفطواانهمهمويغدو

الحددهذافينفسه"تروتسكيء"يقولهومما،طويلمدىالتىالحكو.ةسلوكلي؟ديوهكذا،الغدفيمنهايجردون

فح!؟2اناعالنمنالثانيتثرينفيالعماهلهشتثالهفيقتهنالىمادللتتمويشاتتلزدماندونالتبميمالىتلأنت

للكومنتات:الوابعأوتموابينمثلافرنسافيماحدثوهةنا"تعنميدهاوالامتصاد

"الاؤضحمادبالتركةتاريخنفهمءانالمستحيلمن"اطارتوسيعالىاللجوءالىاو"591.وعام591!اعام

.........،،لا،جمهاتأهتريدتكنلممحالاتيشملوجعلهالتأميم

الاقتخادهاالمصلحةامىلسموممطارانحىسإنطرلبسولىليالامرحفعطلبمالاخيرةالحالهذهمثلوفي.،لذلكمزهلةبعدتغدلم

مدرهـينالامورالىانننطرالثسسعلىوعلينا،وحدها.ص؟كدلاخئنلنقنفسهاتعرىث

ا-ةالمصدورثم،والسياسيةالحوبيةالفووراشدوداولاالمارجسييننظروحعببنه!نعرنهاالتيالنلثووصلةان

دوكللايتمشىالسليمالاقتصادألنالمنطبن،الاقتصاديعملايمبثنآلتدريذلالوميمانيوونانهم،الشيوهيينغيو

الي.نظونااذاالواشديومن..السياسيةالفووواتمعالنظوووالن.العادللالتمومكلبمبدأالاخزنبدونتصووه

الملجيةتأميمان،وحدهاالانتصاديةالزناو-يعهمنالامورالوشعءاىالازهابازبآصدلبتنبهبق،بوضوئبنوىكماهولة

غلىقاةهالمماثلدولةماتكونبمعهدارالالايبورالبولهواللية،المتحدةالموبيبثالصنمهوريالننىالتأميمفيويجوسزالإلى

والتأميم،جديدةلواعدوفقالمؤممةالمشروعلتتنظيمة!االمزالمشروعاتبعضحدودعنداولاوقفقدفالتآميم

يىسيمنلم18ئتاو1791هامىفيحعنيناهالعنألبالسعملعمنشأاللاقيالامو.ثاملاتأميمابالتاليبكنولم،ت!لنمملان

دولةددىالتنطيمفامكانيات.شكدونالث!رطهذاالراسمالىالاقتحادفيهيتعايثى،منتلدهاقتصمالبقيامته

المشروعماتجميعتنظيمغلىقادرةبعدتكنلمالعمالذابفيالتأميمخلقوقد.ا؟مماالاقتحسلدمحالخاص

15



الاطارضمنوالمعارضةللنقدالمجال!وافساحفعفية.،شعبيةقمناانناعنالباليغيبالاينبضالذيانغير.إ؟ءمةا

نقداالنقدبهذالانقصداننافنقولونعود.الاشتراكيالصعبمنوليسى،للاهليةالحربضغطتحتالتاميمبهذا

(أمءهألىهأأ9!دلالذاتيبالنقدسبيهاخارجياالوجههمنرشادااكثربسلوكالاخذاردنالوالناندركان

نعلمكماالنقدفهذا.فياتيالسوالاتحادفيعليهنقعالذي"لاميماالبورجوازيهالملكيهتأميمالىلجآلالواي،الاقتحادية

،المفقودةالمعارضةعنبديلايتخذ،محرضصورينقدمنحمقمابعدعحمقامضاهدالكان،معقو!تدريجيا

قراراالاحيانمعظمفيويلي،مقننلتوجيهارسمياويوجه.(لمالسياسيةالنظروجهه

.خطؤءلهاثبتخطلتصحيحالحكومةتتخذهطربقفيالانزلاقالىالاموراستباقادىوهكذل

..مجاديءمنسيالأسالبدامحلنبةالىالنهايهفيقاد
المجتمعضمنالديمعراطىالتنظيمهذامباديءواهمةوررهـبدىالا-ؤوالى،الدولةموتمبدانعني،الاركسية

الميدانفيالاشتراكيةالحركةسرعةتكونانالاشتراكي-...:.01،1

الديمقراطية.علىالابقاءامكانياتمعمتلائمةالاقتحسادي.اًلسياسيومكيهالمربهزبهولجسه)سيوعي!ىءزب

فيالحركةالعنفالىاللحوءعواملاهمعنانرالنلفقد.،الشيوعيةالتجربةعناننتحدتههنانريدوما
......-..-حدلاتلحين،انالاشتراكيهالمثالهذامنيعنينالذيوأ

السرلتأكييمه.نكولىنحطوكةررنللاخرل!يلس!اشيتيرلاكيهلهالفرلععبرتتعجلوحين،القوميالاقتصادظروفالاعتباربعين

تستطبلحيثوطاقاتهاللدظروفمعمتلائمةاكي..الا"عنوتبتعدبعدللتأميممزهلايصبحمالمفشؤءمالامور
....!يميقودهاطريقفيتنسماقانلابد،العادلالتعويض

سليما.سيرابهاوتسيرتحملهاانالديمعراطيهورر!طرهـا،يومبعديومطيردادفرضاسلطانهافرضالى

مباديءءناساسيمبدأكلههذافوقويقومانتستطيعدون،فرضايفرض،عاجلشاملتأميمالى

الديمقراطبةانوهو،الاشتراكيالمجتمعفيالديمقراطيةيه3اشتزاالىبالضرورةتنجروهكدا.احتمالهالبلدظروف

اس!اسعلىاللاتقومانيمكنولا،التفردعوة،كانتانيفعةالىبالنسبةلا،والفرضالسلطةقوامهاتعسفية

الوحيد.والحزب،الوحيدفالرلي.الاراءتعدد،التعدد.المواطنينجملةالىبالنسبةولكن،المواطنينءنمحدودة

فلطوتحسيبهاالديمقراطيةتنافيأمور،الوحيدةوالخطةبعدتصنعلمالشالبلدانفيخطورةالامرهذاويزداد

الاجتماعيةالعلاقاتانالينايخيلانالخطاومن.الصميم"الاجتماعبالحياةشروطفيهدتقمولم،كافياتصنيعما

الصراع.انواعجميعنهائياتحذفالاشتراكيةتخلقهماالتي.الواسعةالتامية

بمطالللعمالدوماوسيظل،تماماذلكعكسهووالصحيح

دولةتكونانلايمكنوالدولة.الدولةبهايجابهونخاصة.والديمزاطيةالاسزاكية:-خاتمة5

-؟7الصفحةعلىالتنة-ليىصةالاشترابينالارتبلطانكلهندركهذامن

الدببمقرأطيةوان،أساسيعضويارتباطوالدي!مقراطية

وانما،روانهمافيوتزيدالاشتراكيهت!إىازينةليسمت

بدونه.لةالكاسوظيفتهاتؤديانلايمكنلهام!داخلعنصرهي

.-0المجنسنضمنالديمنوالنتشدكلارغكأغان

صرعى9ءنةعرشتراليهالافيالحرافالىيؤدجم!انلأبدالأشتراكي

لف!سها.

-.......واحداحديثاتحدتناالمحالهذافياًلعالميةوالتجربة

قاحره(جديدهطبعهممط)لهاتعرضتالتيالحقةالعضلةانوهو،ولثانيلا

.ء......الملائمةالصيفةايحادهيلهاتتعرضتزالوم،الاشتراكية

الدإنلمبمصديلاللب!اليلل!ص!اصتتعرضالتىوالا!طار.أداحعةالاشتراكجةللديمقراطية

الرلسمالية،اخطارالامروأفعفيلش!تالاشتراكيةلها

حقيقةغداالاشترإكيوالمد،الزوالطريقفيفالرأسمالية

في.محببا.بتكرالوناالقصصي!يفيدالت"!بالاشترا!تتهدداكمطالحقيقيةالاخطاران.واقصة

وصففىابداعكمعنفضلا،ادفسا!ليلاللحمهايجادعنعجزهامن،داخلهامنتأتيهااخطار

..للقحمةالصالحالجوخلقفيوبراعتكم،الخصيات.بالديمقراطيةتربطهاالتيالعميقةالعضوية

الحدلد:كتالكمفيونحاحكملتفوقكمتشهدهـزاتازهاعشدتالحديثالانانمشكلةانقلنااذانغلوولا
-......والاشتراكيةالديمقراطيةبينالعميقالتوفيقمشكلةبحق

.تيمورمحمود-"!سحسعر"با!ريمقراطيةلدعىومطالسياسيةبالديمقراطيةمايدعى.جم!

..يتينكمافيقآلتوهذاومثل.الاقتصاديةاو.الاجتماعية

صذادعالممنكبرىدعامه"لصحسعننر"اناعهـخياور!اتويكونانلايحوز،كلهالسابقعرضنامنلنا

التي-ظهرصرجمعتنهصتحفةومغحانمىاالفنفيقلحميلحعلهااشتراكينظامالىالديمقرأطيةمنقطراتفيهتنضاف

.....لا.يكونانهذاعكسعلىوالواحب،للدلمقراطيةمعادجوهره

عواديوس!توقيق"الحديثاعربكاادبافيجميعفىالاشتراكيالتنطيميداخلباطنياالتوفيقهذا

مراحله.

*1..:الديمقراطيالتنطيمهذااشكالبعضرايناوقد

يروت،المكشولىدر.لسرتحقيقمقوماتهاهمانوراينا،الاشتراكيللمجتمعالموصل

رقابةوقيام،والعمالالشعبقبلمنالفعليةالمشاركة
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تكوسةاالترنييبهم!ايمكنذالافكارلدلمةالحقعقىتالفرلمعئى5-!همحهه)اليصفحة.أ!ه!ح!شم!ركئة

نعصدولالاحعهممارسهالحريههذهممارسهمنلمك!ه

انه،رغمالمذهمىالتلقنهذافمثل،ولةابترليبيةلداًلرلسعصأوكديمدرأوو. الاسراكيوالمبادىءالمذهبدلعينه.جرد

نت!ع!ه!ه!ي
اًتباعيا،لانفكيراخراتفكيرايفكرانالىالفرداًبصالغالتها

يلافكارلهقدمتاًذاللفردلاتتحققالحعيقيةفاتحربةمصالحهمالالاتمثللا،معتىمناملمةهذه"،فىبكلالعمال

الحقةالديمقراطيةالتربيةقىبدولا،مبيتةجاهزةفر(تتجلىالدولةانهذاالىيضاف.كاملةومصالحهم

بحيث،الحرالشخصيالتفكيرعلىيلافرادنربياننوعية،خاصةالواحدالحزبنظامفبى،لهاوزمرانأس

فيهاواويفكمعاتقهمعلىالاشياءيأخذواًانيستطيعون.العمالفئاتعنهاتبعدأنيمكنبعزلةوتتصفخاصة

معهيستطيعوناًلنضجمنحدالىاوبصلو،حسابهمعلىشروروالدبمقراطيةمنشرهـاسايالتعددقيامان

قادرينويغدوا،لوحدهمالتفكىمسؤوليةيتحملواانالمجتمعضمن،يتحققانلابدالتعددوهذأ،كانتانى

فيهاسمتطيعونجديدةمواًفلبىلوحدهميتركواًانعلىمنبكوناًنلابدبل،البقابيالعملمجالفي،الاشتراًكبى

بل،مرشدالىاًللجوءدونبلألفسهمويقررواًيختارواًان.نفسهالاضرابحقللمماللكفلانمجادئه

.الاحيانبعضبىيرشدهماًنبمكنمنضدمحدوداطارضمناًنيتمينبغىالتعددهداانعلى

الحياة.قومكاًهممنيلاخيرالمطلمبهذاًانوواضحفىيقيماًنبدولا،النهائيةيلاهداًفعلىاًلاكفاقاطار

التربية3ائوالقطرعنلكوناًئيهواًلتوسل،اطيةالديمقماما.الاهدافعلىعلمشعبياتفأقكيالاشتماًلاقتصاد

التربيةراًلىهاوعلى،ويلاعماراًلمراحل.ختلففيجميعهاالخلافميقووان،نفسهااًلاهدافقلبقىاًلتعددبكونان

التربيةمبادىءعز(الحديثمىنخوض،ولز،اًلمدرسيةوتناقضفهلىا،نفسهالاشتركبىالمجتبمغاباتحول

امثيرة،وسائلهاالىئشيرولن،المدرسةقىالديمقراطية.الاشتركيةعقيدتهاعنتتنازلانللاشتركيةيجيز

تكوينعلىحريصةانتكونمقوماتهااًهمانوحسببا،الحريةئحويسمبرالذيللمجتبمالهام!لاساساًن3

تشويهعنلعيدة،واحترامهااًلحقيقلأعنالبحثروححقضمانشيءكلوقبلاولاهولاكاوديلي"،تعبيرحدعلى

موجز،بقول،هدفهاان،معينةاهداًفباسمالتاريحانيستطيمانوفي،ويستثمريستغلاًلافيفردكل

قواًمهدمجابمجتمعهالفرددمجمجرديكونانلالجوزفياًلعملفا؟ضوبستخدمسيوزعكيفمنتجا،صعهبويقرر

منتج.غيرعقيمالاندمابمهذاذممل،و*ئصياعالاتبالح!-")1(عامةالمجتمبمفي،العمالىمجتمعه

علسقادرقردعنيصدرالذيهوالحقيفيو*ئدمايمتصبحانزلابحا،وئفولقلناكما،انألاشتركية

اهـرأ؟،تفتحمنيمنك،عليهواًلحكمالمجتميممنالتحررالائسانقوىاطلإقغايتهاتكونانبدولا،ذاتهاميغاية

وويةعنمايأخلىمجتمعهقيممنيأخلىمايجعلهالشخصياًطاوضمز،الفرديتفتحهوضمانطاقاتهوثحرير

غايةان.وأختيارووي!عنمالرفضويرقض،واختيادضمنهلىا*ذساناحتراممأيضمنأهمومن.المجتمع

مهمالفرداًندمابممنانتحعل،الحقةالديمقراطيةالتربيةبمختلف،الاانسانحقوقعلىالحفاظلاشترايراًلمجتمع

تحربراًدالغريرهذالتحروسيلةجتمعهموثراًثمجتمعهقيماستقلالصيلألةراًسهاوعلى،ساللالووبمختلف،اشكالها.

ودفعتجاوزهومن،اًلمجتممهذاًعلىاًلحرالحكممر،يمكنهالجزاًئيةسيماولا،ا!مواًنينانتهالثوعدموحريتهالقضاء

بعنىدللفماًلعميقاًلديمقراًطىواًلتكوين.امامالىمبادئهمردبرتكبهاانبمكنالتيالجريمةتكنههمااذ.مضها.

علىاخيراًاثعادرةالفلىةوشبخصيتهاًلمستملةاًواًدت!تكوير.!قفمواهامأنهالصحيحمنيظل،يلاشتراكيةألخطةضد

تجداًلروحيةاثعيمبعالمويلاتصال،ذاثهااًلىلاوبةللخطرديهتتعرضر،اًي!للخطروحريتهحيأتهديهثمعرض

المجتمع.سلوكومعياراًلمجتمعقيكهأسلرمعيارديهيلأشتركىالنظامغايةعليهاالحفاظيكونانيثبشقيملديه

وحدها1لجديرةهيالديمقراًطيةاًلتربيةهذءومملانفيائحقالفردهذالمثليكوناناًلواًجبمنكانولهلىاً

قلناكماتهدلافالاشتركية،الحقلأشتركيبالمحتممواًثعاضي،علنيادفاعالجعلانوفيئمسهعنيلإاًدع

خلقالكبرىوغايتها،ائسائيةغالةالىكرةبعدكرةالمجتمعهذامثلفيانيكونلأبذ"مدئيااًو6ليأ!دانلأ-جز

تحفظانشأنهاعن،9لعملعلىقائمةجديدةحضارةفىيسيرانيلاقتضاءعندشخصا.يستطيعلأشتركي

وتطلبئيلائساناخيهاًستغلالعنهوتمنع!دراًمتهللائسأنالتعبيرخارجاصحانيكوناًنلابدأي،التاريحاتجاهعكسى

اًهسداًفهي*هدا!هلىهومعل،يلابدامقوىلديه.وحدهالحقيعةلملكائهطبعالايعثيوهذاً.اًلتاريحعن

قلناكمابينهمااللحمةكانتهباومن.عينهاالديمقراًطيةالشعبومن،خمنعهعلىيصروقد،يخطىءقدفهو

عميعة.داخليه.يوضحهاواًثعاثونيعيرباناراًدثهيعرضانيمكنذاكاًذ

اعمقادوكااًدوكنا،اًلعربياًلمجتمعالىعدئأواًذاانينبغىاًلذيالديمقراًطىيلاثجاههلىاانوواًصح

*شتركيةبينديهيقوماًنينبغياللىىالتواًصل.دى،لايمكز،اهداًفهادحققاًناوادثاًذا6دية*شترتأخلىه.

مجتممناريحهبحكمالعربىفالمجتمم.واًلديمقراًطيةديمقراطيةتربيةاقامتاذال!النجابمكاملنهييسران

يقبلأنيمكنولاوحيهالروبقيمهئلانسانبكراًمةصؤمن.وحذودهامداًهاولقدريةالحروقيتلىتجعله،للشعب

الكونقهمقنىماديموقفمجردكائتاذابلاشتركيةعامشعبىوفاققيامضرووةمناليهماذهبناانوواًضح

الفكر،علىمقدمةةاًلملاككونانلألقبلوهو.والاشياءاًنيمكنلاشتركياًلمجتمعصمنالكبرىاًلاهدافعلر،

اًخيراالفكر،واًنبينهماقالمالتئاعلانالعكسيرىعلىبلكربيةللثنمعبثشرلماًذاخداًعاًوفوضىاًلىينقلب

علىالحقاظالىسبيلول!،المادةيقوداًنينبغياًللىىهو

التنظيمغداًاذالأشتركىاًلمجتبمضمنالفكريةاًثميمأليوفلافييناًلنيو.مبننواًبطةالثبىالموق!رالىقدمتقربرفى(1)

ئطوحانلنابجيزذاكهفىغايةيلاقتصادييلاشتركيا529ًمامنيانفيالمنعقد
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ادأةبوصفها،الاشتراكيةينرامميقاالجمعوالاخيرة.وتطورهئجاحهسبيلفيوقيمه*ئدمانبمباديء

صفهابوالديمقراطيةوبين،والإجتء،عيألاقتصاديللخحريرووأقعهحاصرهيحكم،دلكبعدالعربىوالمجتمع

عالفرديللتحريراداةالديمقراطيةلييجد،بهتحينحالتىوالاخطارالمجزاً

معلقةدرمقراطيةليستكيةالاشهـهننرالديمقراًطيهـةان،ويجدالعربىالاشتراكيالمجتمعلبلوغالصحيحهةالوسيلة

الئضوضعالعواملمنديقراطيةتمدع!هىوأشاال!أء،قيالسيرمخاطرتقيهالتيالمتينهللدرععليهاالحفا!في

العواصئعئى،الفردع!بوديةالىتؤديالتىالموضوعيةدامتمااذ.مغلوطااو.ضعجلااسيرالاشتراكيةنحو

لانئسيهااًلطزيقصعوبرلمتولكن.و*حتماعيةلاقتمصاديةالبلدوحاحاتهظروفمحرخلاءمأنلببغياطاراالاشركية

يلانسا!وتحريره.حري!ةئعني،الئف!لهذايلاساه!يالهلورألاقتصأديةائبلدلامكنانياتمسايرةألاولىخطواًتهتكونوان

؟لامانرعنبإخهاخلقيةامنيةانهما،عليالحريةالىلاتنظرانهاديمقراطبىجوفيثتماًنأذناللازمفمن،واًلاجتماعيلأ

وقىطرءنيلايركونلاولأللح!!ل،انتدركلل،والتبشيرنقل!اويشر،البلدهذأحاجلأتعلىالتعرفتيح

علائقهاوفي،"فعا"!ةاًلواقعيةلاجننماعببهالقوكأف!!اًلشظرءلىولجنبها،المختلفةأطيةالدلم!رالمنظماتطربقعز،

تئظبمهنهننظيمبةببه،وتضىاربعراعمن،ينهاومهـااـلمتعاملة.خاطيءئكلريموقففياًلانزلافأخطارالنحو!دا

الكربم.وجودهللا.قممصكيكفلالذيتفهمن1لايمكن،ةم،اًبهثرمنقلناكماالديمقراطيةان

المبادىءرلسممرحلة.الب!مجاوزالعربيوورجتممنا.،ب!وتتغنىبالحريةتاقولمثاليةئظرةمجردانهماعاى

أم!ا-"االصيفةللىحاجةفيانه.لهااًلمجردةوالدعوة.و.حاجاتهالمجتمعظروفضمنا،مصناها،تأخذائها

رسمالىسبيلول!.المباديءهذهضم!هاتئطلقالتياذكجيلهامضموئهاللديمقراًطيةتهبالتىهيوالأشتركية

وكما،الفعابالتلازمش!لتردرد،طرلةعنألاالصجفةهذهابىألافربعر!تقومالتىإصلاتأأواقعيأالتيظيمعلىمئصبة

العسسلوجمتالارر--راكحظببمالتشب!ن،تفصيلاتهسا؟ر،تغتضياطيةالدبمقركائتهناومن.معينمصجتمعفم!عن

ءىمسادب!،رؤصز،التي(دىءالمشتتورإبولن.اًلهـرهورهـاطي،تحىتءوايهةألاشتروكلألت،لقهـاطرءنتتحدد.كيةلى*شت،

ألفعإفياقص-4اواصء"التي"إءد!دهءخدور،1،،رأررمض"4د!ال."الاصيلأههـأفهاءاو،وتحافظ-اطيةإإأدرءقر

جى"31ألى"ثى!صللأتدقة19،ورءتتحىددء:دماو،ا!أ،كاه-لملأاتحررنلكوانالالإرمكنا،ئسانتحريرألما

،-ءلأرالعرجما--،نالارر:ط-!!ع:هـها،ا!قي1بالدرءور.51صه11،متعددةءبودلةعنهائبعدهانينبعيالتياعحودر"ا،

القيملهصحز،عهل"انادأ-كأنرعد-،دار،ق9أةالرا-ساد)--"لع-؟أ:حصع،المالدلةعبوعص"ز-ع-دانرعجه؟لا

!!صعار"الصرروأةأصهـاا*-م،كعهـر؟!رء!كلن7،الضأ**تجاء-ودر،ةءخ!،انز-ع!لابروزكما،أحكمأدبةءجو،لدةجد

ال!جمر،لىم!درت)خا،لمااإ-يأاورت"؟ر،نم!للرر!-!ز!اظرو!اوأا،ؤتء-،دىا-حكمأازقي-التحتبرربمأخدء"ال!ع

."وال-(ديء*....أسيبحناالا%ءسماءية

اسلأفيعبداللهعبددث!قالاولىوسبلت"،شاملحقي!،،تحريرمنبدولا

و:حديثاصلر

مم.!صالمجياةلصطصىس!اا
.ص

النرالوجوديةاًلكانبةبنلم3

بوفواردلىوسيمون

الريسىمطرجيعايلظترجم!ة

ألذيالرص-لمع.قصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعامتابهذافي

المغأ،رذزاكتقصذلكخلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حيلأنهاشريككان

.الحياةبوأحهانرزالانوماكاناوكيف،جانبهالىكاتبةاصبحتكيف:إنتصارهاالنحادتالتي

فوفتكائنينربطتقأعافذةعاحلفةقصةلانهادوبوفوارسيمونهناتسردهاالتيهده،عجيبهقصهانها

ففي4لليسوفكريروصبتفاهميوثقهالذيالواعيالحبرباط:الرباطهذابمثلالارصظهذه

ف!ان"اولغاو""كمجل))مثل!ن،اخرىكائنات،يحبهناسارترانمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهؤؤئرانمصاعمقدوبوفوارسيمونألىلشد.ما

لقاؤهاخلقهاالتىالسعادةوائعة،ولكنصفحاتفيذلكعنوتع!ر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازكى،منالثقةكلواثقةو!كه.الحياةقيدعلىعادامتحياتهاءلىترفرفستظلالاولىظةالل!منذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة"..قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةايةياتيهالنلأ

لادارحدارعئسوريعادلهامااولبنانيةليرات؟ال!ثمن
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!ه55!!ضبب5ضبه!ه555صسضبغ!5!!بضح!
ههه

،ه
لام،

رفولهووض!م
!"

...كالخنزيرالحانة.لوالةتقذفه،العشرونالساعة)ا سيجارالهما،.لحرو-ا-

سكيروراءرجل،عينيهانحرق

القمررائحة((لكمتحياتن،بيروتمردد

الكبيرشارعناعنترحللوتوديديضفيالفنجانوأرتصثلى

...وحههاتدوسإقدامل!ينمنحىلحمالكعككدن،للشاىطعملا
.....

القمر؟هذأيرحلترىاين؟صقلتيت،!لبيصينقرترىماذا

السفر؟يمىصدوهـ.ا؟اللملأشيوامةدانتهتهل

؟والجمالالحبلاتدوسارضواى
..

-3-يزالص،اًلح!صانو،جفتالبئر

مالرفبلاولصمتاعبروريد

،ياحالرنماكأالصغاالسضة
،ر-هو3

تصحفعني،صسمومة...ب،لحجادالجئرؤلبرره.ون،نه/بىمو

جبيشكمافي،عينكطفيتعبش،لاهثايدوروهو

...المباحتاري!خيءنز-،ل!ارالمفلهاتهمن/ضسخر

..هنابيروتمرفأ...صديقتيلأ..انتظاربلايح-ا

عمرنالنعضلشكرافيهيغوصوحلبلاحتى

بوحنا،ررررأتلكل،شربناهفنجانلكللديهيرتمي،منهيهرب

حينا،ن5لحطةكل،فةصالتتعلىارصسضولكليتوهعبرهدزبايربىري،يذزب

فمي،انسىكبسافبرتفإسترمافصعضر

إؤلم،احبيق!مةقفايناجرف

اعوداناوهاكالنقودهناكأ!رحىها-..ه.شيكليعرف

..ودالضسرحلتبىنسبانعنابحث

لجدطنيلبقداصبترلدلفرهنناا.--2-

ليلد.نيعيناكواصبحتا...القمررازحة

بة..رحماصىالش!فاهفبمبوالدفءبالدوارفألافوالشارعء-برتموت

بحىثارعنتب.حث،دائخة

-4-الحسغاراعينمنيأخذها

يحملونالليلالساهرين

،ورالعتترالسحاعة"،يقامرون،سضللألهم

(ملك!تحياتن،يبروتفأصرويقبعون،والحظالطقسىويشتمون

ايالنتهذا.اسكبلواوأه..والسفينالبحربانتطارردخنون

!إ.لالاة.فستاذيى.ن5يأخذها رر...عينيكفيامرأر

.االمدفأةتحتكالقطة"..
لعنع

،إالخورىرفهق ..الريضفءلىساقيهاتمد

ضبو5!ى!5هضبهممي-ؤ!بض5ضببضه5 !كميمممم!
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-ه
!?!مراصفصعاءصب!!صا-مئممما

ط!-ألمحماللىصمخسصمبو-ضطا!.ص.
!ا/صص-

تبليملهص!!!ى!!ه!صأ!هليه!ور

الكوبيوناًستمدمرنيةغيركارئةايمن:لمحظةهنذاتساملكنتلقدع!اصةة))بكهالادابثارعنالاسيوءهذايمعلر

الذجميالحنفوهذا،والخضوعبالاستسلامالمقنعة/،الثوريةالطاقاتهذهسارتربولجانالعانلبىالكانبوضعهالئو"السكرعلى

الحقيقهفيانه.الجواب!رفتوقد؟الثورةطريقالىب!مقذفالاستعمارصدكاثسننروفيديلتورةعنفعهويحدث

الخصومة،النفوستعدادضغطيزيدعامبعدمعاما.السيمدارالكتا!منالفصلهذايليفيماون!ئهن!ر.يلاميركي

،انسقنذيثتيثاء،انسننكيثمنثثيجعل،الرواتبذويبينفلمتنقدلة

،منالمطلوبالراتبيميلفعاماوعاما.مكانهمئهانيسرقيريدمنافسا،واشتتحررانتريدالىالمستعمرة،كوباطالعسوءائنهوذا

ويشتغلون،العملعلىالناسفيزاحم،العقرنحو،.ففسهتلقاعبدأولقد.مستممرةنصف،الحزبمنطويلهسنواتبمدنفسهافجد

غيممنللمدارسالنسبيالعمدينقصفعا!و!اما.جدازهيدةباجورأفلماذا.الثورةانها:شيءكلنسفسنة95وبعد،.91.مامذلك

وبنائها.فتحهانسبة.الىنخفيضحاجةثمةيكوناًنهزالهيغملاًنيشطعل،المفتت،المحطمالمجتمعهذالان

وحشية،بلقاحات،خلقلقد.بنتانجهألنظاميتماسكوهكذاعامااخذ،الارضتحتعصانقلاباجانييهفيانتحلقدبةالثديد

وانتجت.السكرمنجزيرة:السكريبالداءاًلمعابالمسخهذايومكلالوفءجاعلا،شءكلمكتسحا،متزايدةبسرعةيمور،عامبعد

.ويزدادامىيتاالسكررجلىفاخذ:مسخابدورهاالجزيرةنسنةتكفلمالماضيالقرننهايةفمنذ:السابقاًليوممناحتمالااقل

.......ءلا..!.الحدامةالاولىالعهودبحبوحةكشفتوقد.الارتفاععنالمواليد

المتحدسسعطهافمنالوموكوالىفدمكرن!حبابلإنسظام!كابطكلوحىنلكثرالجزيرةسكانعددكانلقد.بهاوعجللحسابهالبؤستجنناهاحركةعن

المعركةموذومن؟الرناسةلاتغابات1652!منفسهيرث!حبئن-نعحهشةعددووماصبح.691عاموفي.المليونونصفمليونا6918عامفي

الاتخابيةأ..الفوشتمئةملاين

بدركةباليهلماًلمرتننثستلوذديتلثذىبانملخلاقلارالمذفيومن.اقتضاديا"المنخلفف"للاممهبهتركقصفةروالمواليد.نسبننوارتأاع

!الالقلابالاولادفيضع،التقليديةبعاداتهالفلاحيحتفظالموتوامامالحياةفامام

رسللةيحمهثودفليلاءلذد!السكبرفصبربذدالامثعلىانها.ا-ترتثرماللبثوبنمنالثركانولفاذا،تعطيهمان.الطبيعبث:حساببلا

فءاًلفلادقذالعائلاتالوفاليلءابميث،الانتاجتينحلاًيثامر:مدددةرألسهفيببمنلماليخثذفاطعاننيتورانبالاهكاثلانثم

.اليفونغفموذم،البننهلالولاهاتتنسيهنان."اًلعائليالمستوى"اليلادبهكيفيمايسمي

يبلغمدافعا2ء91عاموجدتقد،السرمصالحكانتاذاولكن.بالمستقبلالايمانيقتضى

بالمعادمةبالأكيديكنلمذلكفان،والخشونةالفظاظةمناًلحدهنا،للحظةيعيشونكانوا،مستقبلللكوبينيكئلم91ع9عاموحى

صتدىبالذذيانذوباحذبثاللغننذسد"ماظنلأف"ان.بالا.نيلإفىةوادبعفبعد،سنفكهثينتورهلهلكانظلالذينببيهيه*هثدملاسيب

تاكيد،بكلنهماًنسان.الانسانمستوىعلىيظلكان،3291لحامالخضوعمثلوليس.النطالةاشهرمن.ثمانيةعودة،المملمناشهر

تذنينلبث،يثدامرمثغبعدقدامهبحتتذنلى"الجزرغيللذنوتذريرهـناًئرلفدالعائلاتوليتد:النسفثزيادقهلىمادراوالاستسلام

.كلررسحكومةالىبعدبحاجةالبورجوازيةحافظتحيث،الم!نفيحى،كوبافينالرةولداعشراحد

فدالاوراد،كانت5291عامالسلطة"ثامبانزكي"تولىوحن..القرويالولادةوايقاعالابويةالعائليةبنية!لىالصغيرة

ذرثاودئاللهافي-البنزرذقوللديلكان،لعرتغدياللعفة،ذرتمومضاعففالابيلادمضلدففبنلاواندغلببهتواذنذام.291عاموغكث

فاما:اهرينبينالخيارالاثمةيكنلماًنهبغموفييصركون،الخارجعامذروتهبلغالانتاجانالضلوءومن.كويافيالسراطنان

ثودين.اوولونوا،قروداالكوبيونيكلنانثابتةحدودضمن،القاسيةتحولانهمنبارغموظل،هبطثم291ع

نسبةزادتلقد:نفسهعلىحكمهاصدرقدالنظامانذلككلفيففغرت.شيءكلعلىطنيالولاراتمدانبحيثومتقاربة

هذاهل.اضعافاربعة،عاماخمسينخلال،الشعبفيالبزساء.الغذاءتطلبافواه،جديدهاًفواهمكان

اشنمرتاذا،الجزيرةباستطاعةفان!كلا؟السكانعددزيادةفيتضخمان.الاباءمنافقرالاولادوكانبةليزداديكنلمالغناءولكن

نسمة.ملاينعثرة،يسربكل،تطعمان،صحيحااستثماراوما.القائمالنظاممنيولدوالب!س.البؤسمنيولمون*ولاد

هو،"اللاتميقونديا"،اصحابملاكيهبكبار،السرنظامولكنعاطلينسي!نوتالعاطليناولادفان،تاسنحتىفنروكةالصناعةدامت

عنينائدغفائضتلهراتانهادلىالفثددالميلاليديعفلرذانالنرث.الولاغلهنذ

.الليلهلملالسريمدلان،اهثهر*ربعفبراتيل،اللصئلعيدعلىذانلذد

الانسانبانطويلوقتمنذللفقراءيوضحونالبعضكانوحينالأريافوفي،الانخفاضعنيكفالحياةمستوىيكنفلم.عامكلفنمو

عصيرترشحيجعلهاحىالههريينبيديهالارفيليعصرالدنيافيولدق!،قعاثواالتفذيةناقصيابوينمنولدواقدرجلملايينثلائةثمةكان

يوفمحونكانوا،(؟جزررةثمةتكنلم،سريكنلم!اذا":المقصباما،الحقيقيةالمجاعهيعرفواانغيرمن،إاًلتغذيةالىبحاجةوهم

رديئ!عش!ةيعيشوابانعليكليعيكانالقانونهذااناكمالمهمالىويهاجرون،عملافيهايجموالملانهمالممنيغالرونفكانواالشيان

بنصينهم.يقبلواانعليهموان.اًو!وبا
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يصنعونالرجالانعلىالدليللهميقامانبقي.الرجاليصنعماينفككانالبزسخعبولكن.وبسعهم.ذلكما،بهقبلواولقد

.التارىق!خضوع!فيوهم،يومذاتاعينهم!وفتحسا:الحياةمستولىيخفغب

:االاغتغرسهاالتيالمزاعةهذء،"المصر"اًنتزاعيجبكاقعليهمجبالوهمنوكان،فيلذيمناًسوأالوفع!جموا،ذالر

الس!.قصبحقولفي.الخضىذلكنمالعلىا-قادرينليطلواجديداجه!ايبذلواان

ع!---.ءوفي.برامعواتخمتشبعتفهالكوبيةالامةوكانت،كريمةبصورةاًلعيشاستحالةعلىامامهمالدلائلاقامواقدكانوا

16لابالكالفلاحيناسكرقااحالمهينقساعلبعضكان"اًلديمقراطيق)ءتجربي:اخرىاستحالهتجمبقفمفقتمارصاـخذتاجساعهمولكن

العذب.ابرنوهو،"كاسترق"سععولقد.قالحرماناتعسحظقنيعطتماان

شجاعتهم،لهميردبانجديراوحدهكان،واضحبسيطفممل،الامواتالاولىالتمتماتتقريباوحد.سمع،"اوريانت"اعياتمنعين

قر،بعمئهرع،يكمنقان،الثانجخالحادثبكمافقيتضزانثصريطةتقمئكانتاننيالا،لى

تعاونيتطلبلمشر،ع،كلماتولاوعودعلىتقوملابداءة،بعد.الناجز"البوهببو"استبدال...فيجب،يمومانيمكئلامذا.أن"

،الانحادرغمفيهمبواًن،المحياةيخيرانتنريطةلملوصولالجميع".ثمنباي

.القصوىح!قودهالىالتغيربهذاليصلواتخلوافد،سنةئلاثمئةمنذ،نهانيااًنينعدفواقبل،الينودىن

قمةاعلىمن،الصاعقةسقطت،يومفذات.المملهذاوجاءطريقةوعلموهماكواخهـع،عنبرسهمعلىيسهرونكأنواالذينللبقساء

يقادعهماًلغئينياسترو"عصاق"عمآفقهةالسهـوبئعلى،الجزيرقفيالقاحبعفمبماسكةبني،الاكهاخعننوءهي"البمئهيو".وبنائها

البلاروأبلغوا،ألاراضيبتوزيعفورايشرعواانوالشرطةالجيشالنخيلسعفمنمصنوعامدبباسقفايحملعمودحولتقامخشبية

ذلك.بكيالقهرباء:يئيءكقثيعومئءكانقهئ.قئمنوارشه0المجفف

مهاولاديننلكانباردةسوداءاهـفيوعلى.ايضاالمراحيضولكئ،تاكيد

س!لعح"وحين،بقنعهثةرياكاناًنهايامعنذقاستركليقالى.الحقمةئالىفميمافقهللرمثالاها.مرمئهيهزال

:اافئابببفلشيقصحءالذيماتكمنتارة.نمرأليناتنقراعرأق،العتيوعلقئ،احيانانرىققنا

.الظاما.فحمهتاناستقهعلااننيولك-نالبصلملكنوالبيضاواتالزنجياتولكن.نرننقهقوتارق!،بيمئاء

انهوفهمت،حداثتهومنطفولتهكناستممطاثلةواعطاني.نفنسهاالمجوفةالثابتة

كنعرضكانالتياًلحيئةالمعاملاتوعن،وحدءنفسهعنيحدئنيكانان.والخصبالغزارةفياليؤسهذااودوبافينعرفلاونحئ

الذيالرتثهرهمالنهـو،الجوامقهقلفينيراقوالهئي.لهاتميئييومئبقفه.قاصهافهلحرائر.شهيقفئيقةئيالنباتياًلفيضان

مصسهحةمنلهليسوالذي،شعباجلمن/حاربيزالوماحاربأرض:للانمانالىضجديدمنتوجدلكيدوانرالى!قصهاالسجاجيد

القصخصهققضبيفهالىاولابيعادفح-الجميهفعصلمحقنحهر،اخرن.عارقي

الخاصة.حياتهالى.الملليالنخيلةالمنوحدينالاسيادهؤلاءالنسماهالىتقذفوالادفي

....ء.......((ادوهيو"كان،بالنسغالمنتفخةالرقيقةالبيضاءالاجسامهذهوبش

منمكثفةفبحقنات؟البشرعنللبثريصدبرالعوزانعلىشاهدا

خصوبة4قلبفي،والجهل،المؤنونصرة،الفقرالاغنياءزرع،اًلدولارات

لم.تصدثطلا

555هيروصثيعماحديى04ووضوحابم!يةلزدادالتيالمفارقةهذهكاستروراىولفد

هـ،..-لمنالرةئالهائلاءاًن،-الفلاحيةاًلثروةمئستكونبانهاوشععئ

وءانبين.اقئانةيلرطصهااًلارقافييعمبظاان،قميققلمعة،بححيقبقما

ممعئ!..التفيغتئماصتئةبصئموا،خاًن،خاقيةوبطخنهميشتغفهاانقريعفععايرفهنةنوسظف

علىليقمروها،يخياتهاتئفدلااتىالطبيعةهذء،الاوامرضغ!تحت

متناولفيهيالتي،المقرواتهذعكانتلقح.ةئغمئيتهملذعاعهمعدم

فيلمويأخرجت!وراممارغريتبقامرانعةوص.ج!تاـنهعلى،اليؤسعنافكشف،اًليد

العالماوساعدفيكبيرهضجةايومخشيئيرفىأل!اًلففراءكانءحنالعميقةالفضيحةبهذهحسكأشروولات

-.--...لا..عاممنذ،لنعسهاكتسبققد،يرصرواانغرمندهايشعرونانفسهم .لادردرديعها!لامالاتعرلهلماقباويشهدبة

االىالئحر.قيارتهمحق5291

تعبيراالقصةكهذهعبرتانلقصةسبقولمالتيالتفا؟ليةالطبيعيةالنزعةهذهمصدرهوهذاانواتخيل

والحربالحببينتربطالتيالصلةعنرائضرقيقاالانسانوان،خيرةالطبيعةان،الثورينالكوبينل!ىكاليمالاحظتها

الفاجعة.عنصرحيثعن.هذاالىالعودةمنليبولا،الشريصنعالنيهو

مجتمعامامنحن،التشخيصمرحلةفينزالمافنحن،الاناما

فيكبيراتوفعيقاوفقتقدا،ؤلفةأنوللواقعبجهازمطحونانفسهويجد،الاقطاهيدلعهدالبدائيةالننياتعلىيعيش

اللذبنالفرنسيةوالمراذاليابانيالرنجلنفسيخىرلسم،البوسب!صببخصبمجتمع،مستعمرةنصفالىيحيلهاقنصالكي

وللحب!..الحربماساه:المألساةهذهيعشان.مستغلةيخرومواردبوراداًضوسط،جونتهفييختنقوهو

وسوت،الاخخناقأللىالشعبساقتقدالرمفايمنقبخةاـن

اًلالةوتحطيمالانتفاضالىتمثوهلكيالريخالمنقبضةتكفي

الادبدرتمنشور.لقا05ًالثمىالبص.جوففيوألقإئهااًلجهنمية

ولكي.نظاملقلبيكفيلادلكئه0ثورةيحركانالغضبنجوسعان

ما.اًملايعطيانفيجب،اسياد.قلعةعلىبرمتهشعبيرتمي

سححمهـمه!هى.!ى.عمع!ممحمى.لرو...،ر..مر"التاريخ"ان،المشمرققهقرمماثناءفي،!مواقدالكوليونوكان
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للشكسبيللاماهذاأ*جانبوالرأسماليئالكوبيينالملاكبنكباريرد!نوانه،للظلمواحدةمرةيستسلمنمأنه:ليقالذقد

اليؤساءتخضعاتبمتلكفوةوايةأهؤلاءعدديبلغكمولكن.ميهفيوهو،لانمثلهواني.المدرسةمنطردانهحتى،صفعتينالصفعة

الاغنياء،منفبضةلن!م،كلهاالجقبرةاي،والعاطلينوالجائعينوالفقراء،لل!بعقابلغير،صغيراقاسيا،صقيراًمخاصما،عثرةالخاسسة

عليهمبانتقنمهمميفيماالتراب،فيانوفهموتمرغالكوبيينقتسحقفبداخلإاتلميذاالاعيانلاحدألاببنهذاوكان.خاسراكانوانه

ال!قمو!كانهابموديتهميقبلوا8!وكان."يانتالاولى"في.ابيهملكفيعطلفيقضيوكان،سانتياغو

اعداءاخطراذنهواًلكوبيالجيشان.الجيشانها:وفكز.والدهجاةليسظنف،سرورغيرمنلا،.بستعدبداقدالاكبراخو.

اًلكوبية.الامةالذيمالمعلمان،!"نامنهالاصفرراًوولولافيديليكنلمولكئ

!فىباقانونوكانهاماعاخ!سنمنذيبدوالفسادكانولماذا.العألمهذافييصنعانهجاءا

نفسطأة-اب4،3اًلار؟نيكهذاًمنيخرجانانذاكيأمل"فيديل"وكان

غروامثالفيادةتحتيقومونالمغتاظونالديرمقر(طيونكانحينعفدةيصغيانويستطيعفيفهم،انوارءسيهبهالعالم،-انالمعرفة

الموظفين،كبارادتشاءوفد،الفاسدةالحكومةضدبحملة،بريواًو.يخنقهكانالذيالمختلطالمنفوهذا،نفسهفيهذهالافاعي

وبتعيبن،بالاعلاحاتويعونهثقتهالشصعب.منيطلبونكانواوحينلقد:بالخيبةاصيبولكنه،فدرس،العاصمةهافاناالىوسافر

هذهيخيبوندائماكانوا-،يتزعزعونلاوموظفين،ضمائرذويوزراءشيئايقولوالالكييتكلموناًلاساتذةكان،المكلماتجدوىلاتعلم

بوعود!م.الوفاءفيويرفشحلون،ادثقة0،.حائرينفتيانامام

يرصبحواانيلبثونماولكنهم-،شرفاءيكونوناًلبدءفيانهم-الحياةدخولهلدىشابلهايتبرمالتي-الرئيسيةاًلاسئلةاًما

كأنوااذانهـمذلك.يطرثونهمكانواالذيناولئكمنوفسارانهمااشدفكر..قوةعلىيللمما.عنهايجبيوالاانعلىيحرصونكانوافقد

يتقاسمونالر؟ساءكان،العجزعلىبالتدربيقومون،السلطةيتسلمونمعهيشعرألذبىالحدالىكا!بةغيروالدورسالمناهعبانشعوره

يلاحظونوكانوا،للوزراءتحقكانتاًلنيوالمساكنوالامننيازاتالالقابجهلفييغمسوهانيريدونكانؤاله.يخضعوءانيريدونظلمذلكبان

بهايطالنوناحيانافكانوا،الحكومةصلاحياتيمطوالمإنهمبسرعةدكرتهءنةيمها.بصبرالنيالاولىالمرةهيهذءانواًعتقد.ذليلعابث

فاذا،هـفعكبررهبابوكان."خذوهاتعالوا"فيجابون،الملاكيئكبادالىمواملالطيعية،كانتفمهما:التالينشاطهلكلينكرلامصدرهيالتي

،ونررا.بلاسلطةيروىسلطةبلأالوزراءهولاءوكان.جنودوراءه.اخرينناسمنقتيهم،الناستفجعالتيالمصائبفان

الضاربة.القوةيرونالشرسونالكسالىالطفاةوهم،الكوبيونالجزيرةسادةكانلقد

من،!تننىكانت،للعملوسيلةيملكونيكونوالماؤهموالحقيقة.ابصوالفالغسادالىيقودانكانالانهما،والمعرفةالملميحدرون

على،البلادراسعلىوهم،انفسهميبمونفكانوا،الامورازامةالمتحلفحما!"اجلفمن،مقصوداامراًالىمانيالتعليما.نلافوكان

متكلمين.:المعارضةفيكانواماغرارءلمفينرجالاكلتالاكوبافييننجوالالكييجهدونكافواالكوبيالافتصادي

تتحدث،انك":"زازي"كببغاء،يثرئربداقدالشعبوكاندييط"رف،و،والجنوناًلسعرفبلمنليسكاشروعنفوان

".كلماتدعنصنمهوهذا،فضحدتاطصةاقلبواوصى،ور*ساملنانه،*نزعنىلابقراراتاهدوءا

ةات،قداناًلاويين،والمتضليلالخداعيكتشقونكانواحينولكن..!صعهانإركلكانتالتي

بالذات،الانتخابينصرهميوممييستقيلواانعليهميجبكانفقد،الكلامحيزفيلظل،اخرشخصلدى3انالتصميمان.هذاولو

ولما.السلطةمظاهرايضلأيبرزواالا:ذلكمناكثرعليهمكانبل؟برمغهمجتمعمقابلوحدهشابيستلإمهالنيمااذ

المهزلةتقديمذنبفيضالعينكانوافقد،الموجهةالطبقةرهائنكانواات4و5،بر*.هـف!الاوفيما،عملياالضميمهذاجعلماانغ!

ثماللاتيفوند؟اصحاب،الملاكينكباردكتاتوريةنحطوالقد،للئاخبوضر،عائلتهوافد،اساتذتهضمد،نف"الوقتفياكتمثهـمف

فيستانفون،هامةاحاديثفياوالصمتفي،والمشيوخالشبانيعودواحداضغطايمارسنعسها.،لملاسباب،كاننفسهالنظام،-انطبقته

غرزاهدونشرفاءرجاليوماالجزيرةيحكمهل،ترى:اًلكوبيحلمهم3-ضمأاذ،الاريافاولادوعلى،العلمءجرمهماذ،الطلابعلى

اتجديدمنبالركمواحدةمرةذلكييحمث!ملماذا؟للفسادقابلين..خبزهميقنناذ،العمالوعلى،المدارس

للسياسيين!غالباوالقاسي،المستمروعدفيماستصبحالكلبيةللمش!للأتالواحديةالرؤيةوهذه

الكوبيالجيثيشانفيفكرانالمكسيكفيللمنفيسبققدوكان."الثورةحقيقه"

.بالذاتاسبابهألىيعودفس!ادهمصدرانففهـك!اوثعكوقد.مسبقا1شعورالا5291عامبعدذلكيكنولم

تتميؤالمستعمراتفان،امرعنيكلمهما:نفسهفييقولوكان.بفيديليطيحانالمبرظهورء

لمدم،فيهايقوملاالسياسيالفسادبان،المسننعمراًتانصافعنوفي،رفاؤ"بانواصزةلصةيشكرلمالشابانوالواقع

المشعمراتفييشترىانهصحيح.للفسادقابلينسياسيينوجودالغضبهذادامفما.غضبهيشاطروئه،اًلجزيرةسكان،الامرنهاية

هيالمستعمرات-انصالىولكن،خونةبساطةبكلهم،صغارملوكا!تفاؤل،منوبدافع.مكانكلفييزمجركأنفاله،نقسهفيسلزمجر

جميعفانواذن.الاستعمار.هيحقيقتهادامتمااكذوبةذاتهابحدالتتاجهذا،الخضوعفان.مواطنيهارتيابيةحقيقياتقديرايقدرلم

ديموقراطيةبلغةالاستعماريةالعقودجميعترجمةويجب،كاذبةالكلمات.العميقتمردهميقنغكان،للاضطهادالدون

جهةمنواجباة)الحقيقةفييسمىما"حرااتفاقا"فيسمىهوءجملحىالسلاحبحملجار.يبداانينتظرمنهمعكلكان

."واحمه."سابدأ":كاستروفكرو.السلاح

3شريفةكانتولو،الاستعماريةنصف"الحكومة"مهمة.نكونوهكذااللحظةوفي،المشرارةتلكفتكون(مونكاد)ثكنةيهاجمسوف

الكلماتوتحرفاًللغةتشوءانهي-فقطالاولىالاشهرفيءبني-.التودةتنفجرالتالية

طنيعةفيا*وبة،خيانتهاوان.دسنورياتخونفهي.شعبهاءن

مجانا،نفسهاتيبعانمنتعبتوقد،لمحتهااذاحش،تنتظرهاالاشياءدكل،الجزيرةهصائبيعزونالاخصا؟يونكان،الفترةتلكفي

تعويضما.وطبتبجراًةبمهمتهااضطلعتمنهامضضوعلىكاستروونظرة:التاريخترتيباتالىاو،القاسيةالطبيعةالى،رضى

ولالصوصسايولدونلاالكوبيينان.كلا:يفكركاسترووكان.أنةا-موبمشرابىبينالمسؤولينعنيبحثجعلتهالتيهيالمميقةالثورية

يولرسنوا&جز.العجزمنيولدالفس!اد3ان.سارقينخزينةوكلاءالبدهبةهيتلك.تغييرهافيجب:المج!نمعتكنسحمخيفةاليةاًن

تحولواجدةقوةوهناكلاقتصادنأ.المطلقةالتبعيةتقنعوهميةسببادةاحمصااتكون؟ذلكمنيمنعناالذيفما،لتغرتكنلمولكنها،الاولى
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فقد،حواليهاو،الجبلفيقبيلوعددهم،ا!خروناما.يتثقفواوانتفايلنفسهوهو.!الجبهي:للميلمناًلتضليلهذاًيظهراندون

انناأالاشخا.صىه!لاءيريدماذا:يتساءلونكانوا.الحذر./تزمونزو\13!الضال!سلطهيهدمانهيالخبيئةالحقيقةمهمتهدامتماوخداع

لئا.اًلمظعبخلقفيالاإنججحوالنانهمثم.نعرفهملا.يدعمهاانهيدعى

ن!فلاحسؤاليريرلمونلمورجالهكاستروكانحين،البدءوفي.الطوان!نظاميهدمانيريدغاندكمكان

لمبمدلاكان،يسلكونهطريقعناوالجيولثىحركاتمنماحركةكان،لملاعنفالكبيرالنصرهذاانمامكانفين!روقالوقد

المريبينالرجالهؤلاءيرىاذاًلمسكينفانوالا،الفلاعهدااسرمنالذيالاساليالحجرعنبحثفقد،صحيحاثورياحدسايملك

01بالفرارويلوذمنجلهيترك،البعي!منينبثقونالوقتذلكومنذ،المنبو؟ينطبقةفيفوجده،كلهالنناءيدمممكان

دائرةيشكلواوان،كالشياطينالارضمنينبعواانتعودالثوارلقدبانمقتنعا،طاقاتهوجميعوقتهكللهاوكرس،مهاجمتهاعنيكفلم

امئلةبلطفعليهيطرحونوكانوا.بلاعنفيمسكوعوان،الرجلحول.الطبقةهذءتتغتتحينسينهاركلهاًلنظام

يتركونهئمالدعاقيدبعضيقومونوكاذا،؟لجوابدائماتحظىتكنلمبيجالذيالحجرهوالجيشكان:كاستروفعلهماوهذا

يمضي.يلاحظهلمال!دففيتعيرالىلديهالتأملاتهذعادتوقد.تحطيمه

سقونالكوبيةالثورةان:اللحظةتلكمنذاتضتالقضيةانغر،بانجبستاإهاجمكانانهمكسيكووفيهافانافييرطنكانفقد:احد

عنصاررةالفرورةهذهكاتوؤ.د.ابداتكونلناو،فلاحينثورة.حسابنصفالالبايستايرحسبلاكانحيئ

روئرلمة.الامرفيإكنولم.الرجالعنامنهااكثرالاشباءودعوةالطغيانلقلبالمبادرةاتخذاًلكوبياًلحربارممانانفلو

الريفاما.العجزفيتنسحقالمدنكانتالبعبالبعيدففي.واحدرقمالعامالعدوسيظلكانالجيشفان،اللاحلحملالشعب.

اخارفحين،فيه.؟ناركانقبلصى،شكلهاكمردعلىيقرضفكاناسلافهـ.افس!كماهؤلاالمستقبلديمقراطييسيفسدكانانهذلك

عدويهاجمونكانوا،المتناثرةالصنجبزةالر.إهيةالتكناتمهاجمةانتمردون.محله.بحلالذيالطانجبة،المناسبةاللحظةفيصدرءمنسيسحبوولكان

،ويطلبون،صيات!مبطرازبالذاتفلاحينانفى،!يجملون،كانوا،الفلاحين،ر،ل!نينلهاي!فطونيزا)ونماكوبافيكانوااتيالنقاوةاًما

يحمونهم.كانواالذينا)فلاحينءموجة"أسيينالسالىيردهادمهمنواحدةقطرةليعطيكانماكاستروفان

فرقةتستطيعفاكي.!طلبا"هاءنالستارالعصاباتحربوكشفتاًلجديردةللفرفىإؤتهالكيبحياتهللمجازفةمستعداكانولكئهاًلمدودين

تظهرئموتختفيالعدوف،ر!قمفاجخةبصورةتنبعانسريعةصغيرةلىع-اخرىوبعمارة-للسلطةالحقيقيةالممارسةعلىوليقيمها

نجبجب.فرسخطعنتربنبعدعاىلمياتااايى!مثيضرياتهاوتضربثانجبة.المستردالاستقلال

المريفيين.السءكانعا!حفظبلاذتمدانو/بمةكطا-فااً!ضهسينشتتاًلجزيرةالىتقرلاوحدهيعودانوقرر

لفرقةدالنسةعنهاممردالمثس.بن:ةبالشاتساعا.قل!والارضيئتظروله.كأنواالذيناًلمسلحينرجل

وحدةولكن.فيها!-نجه!يعونا.إض-،همفانهم،النظاء!الجبزمئىمنا".رنفيرورك!لقيامامخاولهان:بخطئهالانيعترفكانولكنه

.نهافةوحدةالجوراءضديا.ء-ضمسما!رةعلىببساطةالاعتمادمصناها،الجيشيسودحيث

اك!ردارادوادا:لا!ء9ولهمطفيءات،جرحاًذافهوالخسارةثمومن،واكحالفالتعاقديعنيوهذا،السعكريةالمئاصو

:م؟تةوحدةلهالنصعبة4الو*ررةهفىهتكونانفيجب،يربحاننف!سهيقذفءاًنهوادرك،نجرةاًكثراصبحوفد،كاستروقررولهذا

دوحايلافياًنغيرمنالمرتزق.،قيرهـاالهنعزلةاتيللطبيعةوينبعيةمغطق-فيالصلميو،صرباناثردودةفيقرد-مميتصراعفي

د،لحلفاءيفلميغسالى،ا)ةمردلهذابا)تة،تشحولان،تميش.الطيعةفي.المدنمنبعيدايقا.نلانفعزم:الوجدةضبفه

والانصسالى.ممااوسع"،دائمفهي،الكلاسيكيةالجيوشعدوهيالارضان

علىبالارهابالفلاحينافوا،جاانفيا"رجاولاكاسضرويفكرولممالاهـراً!هؤلاء.وكان.فيهايضيعونفهم،للعسكربينبالنسبة"ينبغي

لفضلوا،اخرىوسائلخاك5إ*ن!مولو.نئرفههوفذلك:الاطلا!جمةمهارالامطنكان،بهمتعيطوالوحدة،الحقولفيبالجذليشعرون

.الاختغاء.محتليهاواسرواحدبعدواحداالمراكز

الذيالاكبرالسياسىالخولهيالجرإمةهذهكانتوقدف-ان.امداداتارسلوااذابالارتباكالحربار!انسيشعروكم

،البلاد./رهبكانتالتيهيبا.نيستاؤرفىفان:عنهالصفحيمكئلاانصحيم:خطوةخطوةويتقدمواواتموينالمواصلاترزمنوأانعليهمم

كاقوما.الفرقهذهحولالجواخ!ء:-هيواحدةنتيجةلذلكوكانيكبدوالمولكنهـا،الثقيلةالصفوفهذءتحتتهشزكانتالارض

العكى،فعلى.اكبرنجاحاي!رزاناًلمتمردونبهيقوممعاكسلارهاب.كييرةخسائرايةقطاًلثوار

مجكه!ءينظرونطبيعيةاسوارخلفالمنسحبونورفاقهكاستروكان

+هههههههههههههههههه!هـهههه.الجبالسكاكبنعلىستتحطمالفرقانمنثقةعلىوهم،الجيش

فرار:الاولىمرحلصهافيألحربعليهكانتاماذكرتولقد

ص180مر5معسكرءوينزدالثكنةيهاجمكاشزوكانواذ.القممحول"مسرحي"

55لروثحلضالى5!يمانم،العمدبدء:المبدايخبعكان،"مايسترا"جبدعبراًدطائر

،المرةهذهورفىقهنفسهينظمكان!انههو:واحدفرقمع.الانتظار

طويلا.لينتظر

الديىلىفان.حد1علىيعتمدواانالبدءفييستطيعونيكونواولم

بدشذماشاصيصبضئقدسانالجثرفان،يقتلوهاناوشكوالخدمتهمتطوعألذيالاول

.اًشتراه

...اكومندانانه.الموتمنانقذهاانهوي!دوالصضرةالفرقةاعانقدوهو

المحاانجوالمعاحىارومحمداحعمم،ارىأ!ايام،ءمذنيواليح.العلاحينبعصساععمموقد

دانيحدسالي"ينظرمنوان،دمادلةلحيةذو،البأسشديدشيخ

حديساصرراًلاداتدافئاتمنفئةاوعىالىجميعاينتمونكانوااًلاولىالساعةفيحلفاءه
.ر05الفلاحيئطبقة

ءلمهههههههههههه!سحىههههه!صبهت!950ايتعا.وانلونحاووالقراءةيعرفونكانواهؤلاءاًنفيريبولا
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لآ"الدليليخيانةوكانت،بخيطمرتبطةا!ولىالاش!رهذهفيحيا"لهمكانت

مهدها.فيالثورةتسحقانيمكنكان9حدةووشايةانملمتهمقد

..أا01ًحبموفعيكلنواانهو:،احدحلالاهنالكيكنولم
ئدرمبلادردكانوقددجلملايينثلاثهايد!كيالىتنتقلانللثورةينبغيكان

انماانهااًلدليلتقيمبان*الحذرمنهمتنزعانجداعليهايصعب

.يخرجوالااناقسمواقد5918حربمنذوكانوا:عماجهممنتقوم

في.الممنعيوناجلمنالنارمنالكستناء

..لم-وصحافيبنواقتصاديبنواطباءمحاهينالشبانالمتمردونكانولقد

!صيضبىممهـامموا!صيصنسيانعلىالفلاحينيحملواانهمعليهمفكان،الممنالىجميعايئتموفي
8،.-007.ال!ب-تلك

للاحين،انذم!همالمتمرفىونجعل،متمردينالظحونيصبحوصي

حاجاتيعرفواانيكفيهميكنلم.الحقولاعمالفييثاك!ن؟؟كنوا

الوقتفيويعادبوهايعانوهااًنينبغيكانبل:وبؤسهمالريفيين

المالم!ةلوجوديهلدكلة!وايةا!وءاًلىنذسهبتعرلىطبتهراليهمل!صغاءمستمهاالف!عوسدد!،نفسه

...مليهدايرااًشدي!بممماألسيقاثدقطعمعكمةمنجلىسربةمفيهم

علإطوبل.من

بو!إر!ولس!ونبينالجديدةالصلاتهذءالعصاباتحربطلبتواذا
هاباسهاخيرانفسهالاتعر!انحقهامنكان،الشعبوببنالث!يرين

".الشعبيةالحرب":الحقيثي

الىالجزءمن،المجموعاتالىذ،تهمنينطلقكاستروتفكيران

نا.المنظوراتفيالمفاجيءالانقلابهذابسرهةاثرلرولقد.الكل

الحب.هوضعالمتمردينسيجعل،-عنهالمدافعينمعالشعبتعايثي

فو.01:4طليقتنيداءلضكلنالنظامياثحيسهزمهلىصممقدكان.
.بال!ودهقرورهيحببليمذاولكل

لربحلنانهالعملانناءفييلاحظكانولكنه.الزراهيب!ص!ح.فيقول

المشتركة.مصلحتهمالثورةتصبحنلماالكليةالجموعمسانمة

كانولكن.بالاصلاجللقيامالجيثىهزممنبدلاكان،وب!ختصار

الجيثى.هزميرادكاناذا-بهالومدلاسب!ص!عفورااميمتجب

منينتقلكانفاذا:الظاهرفيالامفرغةالدائرةهذءولم.ممن

امعرىغونكورحائزةغلىالحائزةالمساكينهؤلاءحياةانسساطةيلاحظكان،الواقبمالىالمبمدالمثروء

هوفاذا.يومكلوفي،بانفسهمانفسهم!"غيروهااذا!تتغيرلن

ذاتها.مننطلباتهماكتشافعلىحملهمفيثورتهمابتعكفييجهه

"1..0.،الموحدةوالزراعة،والمزارع،فال!-ييفونديا:بسرعةفهموا!قد

بيسيطرجورجسجمهمنكريمةهبةالهلوممايقممالاصلاحيكنولم.*مهممصعرمي

ولزومالقوميةضرورقهالهمتشرجكأنتوانما،للشعبالمقبلةالحكومة

معكم،سخيةستينالبلادان:لكليقاليكنلم.السرىافجةها

الاولى،وللمرة.ضيعتكماذانفسهاتضيع*مةان:يقلكانوانما

او.اً.".مواطنون،جزيرتهمفيانهماحسوا،القرنممعمنذ

س!لسييالسيكمؤل!ىصال!جوللعروعلىالعكرالسقلصمكلا*بجيشالثقةيمنحهمانبهج"الليالاصلاخشانمنوكان

الروايةفيالرئيسيكال!نالثقةتمنحهمانالمسكريها!نتصاراتشانمنوكان.المتمرديئ
يقدمكاناشتبالركلفان،اجلهمنقائماالقتالولمفما:بالاعلاح

زاحفا.ا!علاحهوكان،اشتياككلان،ذلكمناكربل،ساق!ته

لعلط.وماالحر!فيالسدقفوقطلباتها:تعرهـالسبابهاانمنذنفسهانهايةالىتمضيالحاجةان
ء.....س*وعاما،سريعا،السلبيطابعهعلى،الوعيكانلقد

الحربمنالجدي!المرحلةهذهوفي

..ء501-.....ااالثائرينخططلحسابهمياخنونالخافمعينبأولنكفاذا:الظ!حونتغير

روللةفيها!هلمسهاط!ولوقه!ةبر!زلي!هئيةشل*التوارمطالبسيجعلونالذينهمانمبحيث،كمطاليبويتبنونها

.طنحوهلمجتدية

إلعصاباتحربولكن.العصاباتحربهوالزراعي*صلاحكان

قريباكصدرالانقلابحركةي!ثمالنهيالشعبكانت:الضيقي*ص!جهيكانت

جزءينفيفلاحينالىالبورجوازيالاعلذو!التمردينهؤلاءويحيلفيمتصها

لوريئ.

ديىسى-.ءدرعزجيطقيقربههان
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1!صعرلص-بدء"-لصصي!ا

طىهممئتقلةوجهةهنلو!راعنلمحة

لعملنيلمجببىبرص!أي

والتقريبالتلويحمناكثرفييطمعلن،اولقي-ماتقدميئتصرسوفالانسانباننتكهناندنا)هل

نا-باليسير-وليشمايسمتطيعهوغاية،والالثارةمشروطانتصارءفانإكنمهماأسالعالمضدفعلا

"فعرللمت"دناجو!الى،احالةدمجر،قيلته"وويلنا))!(بن!نرمانمنخيرفذلكيدمرولئن،بندلمله

دنغوصق،نعشهالذيالوففيلنتعقله،بانفسناعليهالضرجمننظرةسا

السطح""على"لترك"الذيالوقتيمافياظماقهفيالكلاسيبهب"الكتا!"عرففيالحتمىمنلكونقد

محاواةغيرابىحثهذااصل.منالغا!لةتكنأ(داهدبعضى،)للعنوانالمكونةالمداليل/فبتعرشيءكلقبلاولآولبدأان

نهـ"يحالضلوهذافان،التصريحعنلستعصيبصالحالضلوأز،ذلكنفعلانلمجردكلاسبكييننكونأ.نانناوالواقع..

ءلىوالمساعدةالتسهيلبعضا)ىحاحةفيذلك..مع)ظلإمفكرادامما..ظئدةومنهـطقيةكامنيخلولاالامران

ذاته.وتحقيق،أفتهادأء"ن.ألتقر!ءالفاريتفهملامكانيةسيالاسلالضممان.هوالواصح

**...الفكرةثفاؤيةغهـلىقاطعة"دلالضوحالوداموما،وتجاربه

!ذهفىمشحصرةراتتالمم!ألةانهذالعدواصعب.وصفائهط

العابمذالوحوهو؟.هلاقصدالدى"أ)وحود\)ماهو:الفقطةامعافييعيشل!-للأسصدايولا.-المرءارعير

وا)وليط""؟ألخاصالةرديودألو!وأم،لدالتالىداتهصوموتصني!\)غيرعببهليىبحيثالب!ساط"من

دصسىروللاماهومقاللفكاهن،كجى،!لهـ،جرآولاي،افيا"الكاملرالع)م"متص!كدلكهوولا،ا،اجناس"

وأ.لمد-أخر.ناوة؟!قاافىاالواؤعف،سطالشواضعمنستارتحتالقدماءا--،نالهينسبهكان
و..و،..لا.دلا..و!ب...بي؟)عالنهفنزعمابعدالىنذهبلناا"كنورر!ما...الزائ!

همافما؟ساحلةالوضوعموهما!يهطرهذأنلمطهلطرفانيط-طبيعتهعلىكانالتعرر!الىاشدحاجةقيالموصومكان

التعريف.دونامتناعااشد

باون،،شالمعالعجنيللوجودهواقصدالذيال!جودخطروقدخ!يابهشعرتماهوهذاانوالحق

عبه،يتجدثمنكلووجود،اتثالدياز،وجودى!ى"(،مانعجامع"تعريفتقديم.احاولانببالبى

فياالمعافمامحموم.عماب!عيباعندالذهنلنمعمهحوداليهمهوهوعآلأواحرفالذهناكدفرحتبباليذلكخطر..."الوجود!

ا.ذالا.داتند-أ،الناحهفمهاك-فكرتكلمافكريمنينزلقانهفرأبت..السجائرمئات

امردصدالذىالوحوجوفالجرايردوهو،للعدسممناقتفممادك!نيشمراقصبىوان،الزلاقهخطوروعيرعفىمنهاقعلاوافي،ل!ه

....-...هدهفيليتراءىماهوبصددهاليهاصلأناستطعتما

0العياببلالعدملعيضهليس"ا!حرلة"-"الزهـأن"-""الدواميشسهمصانيمما"الخطو!

المقلدلبكادألم!متعالةأادوالسألوصفايرتأنمىفةالطر-.والعذماذوجودبينكانتقال"الصيرورة،)0و".الفعل!-

-.بةهـ..هبىدا.تماالمعانيهذهكلالوحودلكونلاولماذا

!امرهومجدبدالىءلىالطلالهق!صىل!تدلمحهولكلبىحر!الىهذأ.حممااًلوحسدعناصرمنلايك!نلماذأبلأحقا-قا4لمة

وكلأ-اخرىصفك-الصفاتوهرهمن.ونسمتتخجفيواًلشكالتساؤذعنهيعبزالذيهذا،-نفسهالجمهل
مقتضياتمنلالكونلماذاوبالتالى؟الوحودمفهومتحديد

معجرلمسمعئلنسأطزىائزماأنهيهماتتحةهيالدنهحرنماثقطةملاضععفهالنونفسهاآلمقتضياتهدهمنلايكونناذا،الوجودتعريف

..و...رلاالوجودانأجل!!وممهملؤ،قصانمسهالتعريصانيترك

..اًبدايعبلهيوحدهاالصبيائيةوالئظرة،وجودىهوواًئا،.ائاهو

هذمنهلمعنىايكوالحدبمعدلثدعىلهحدلمقنثىعنلماالوغيرداًليفمطرء.والتفرجخلعهيمكنمعطفااًلوجودفيترىقدالتى

الىمضطرانفسهيحدقدواحيا.لا،المجردالوحودوكيف،نسجتوءم،فصلتكيفانحالهمختلفعلى

لسبب"وذلك...انوجوداسمتحتامولتعنالحذيث.،..بة.....خيطت

الوحودهذاأنهو-.!.غامضجداو-.حدالمواصبععفيالممكرعلىكانادألاله،وهكذا

غلىهووانما،العدمفيمعلقامنعزلامدهولاملعاشانفر،يبسطهاهوفيمامحكماتعريفاعنهايقدمان9"الجزئية

الناس.ونجيرالناسمن،مجالاووهـ؟فيءخاشالعكسقمعللمقابلة-اوالميتافيزجمجةالمواضيعصاحبعلىفان

الملقىانهيقالان"الوسيطادبصددهنايكفيوقديعنيلامراًرادسيتيالذيالفردلضميراناستعمالناالبيانعنغني)1(

.الطرفهـانعندهيلتقيألذيمووديس،هنااًننكدمحالةمثلفي-فردأي-المعكدمالفردسوى

الانمانهواذل!فأحدهمابالذاًتالطرفانهذاًنواما..التحللفلسبيل*ستعمالوجهاما.السطورهذءبكاتب*خاصا
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الموصوفة!والتجربةالمعاشةهـزرا.؟.الكائناتبافيمنالانمسانماعدأهووثانيهمل

رإبفي!محضاتواءهااةالحاهذهفياأطمايقواقلالواؤعالعينيفيفام،،التجريديالكليالائسانالىبالئطر

الخفكجرفيخهتفي4التجرلينعجمسثىان51،وأننا،فةالمعرتجاهمجموعهىافيالاطرافانأي؟للانسانيضالفالانسان

فسعي"كببركجارد"عناهماوذلك،العكسوأما،فيهاهـوالذيوالعالم،المقابلوالاحر،المعنيالفرد:قصدته

."وجودياقلتفكيراازددتكلما""كوجيطوة".الائسانرو،عداكل

الىلأتقهرةبقومدفوعينتجدنادلككلرعمانناءلىيمجر.الذيهوالاطرا!هذهمعالفردوصراع

نقدمحلوا"وألىالوجودأىابالنسبةالفكرقيمةتقديروقدويقظتهحضووهاليهيعيدانذيهو،وجودهينابيع

الفكر.هذا.سباتفيكانمنهما

شماك،لماذا:الإ-ؤاهذالهور،لاهتمامالجديرانبيدوجودأو"وجودسبات"هناككانلماداومن

قىالقابا*..المواك!جعهذهفيللتفكيرقابليةلماصلا،فينالرلكمقابا"وئستعمله-ألتوجدكانادافقط"بالقوةلأ

القاثاةالدعوىزفسرطبانالعلممعهذا؟كانتلملذأنفسهاالولمصروذلكداخلكونهعلىقائما-باففعلللوجود

يؤ"-كأى،تنطويأ!!االمواضيعلجعضالفكمتناوأطلعشيةالاطرالمح!تلكمادأمتدلكلمادا؟المجللاًو"اًلاطرا!"

ءال-ىسةوروس!ؤطئ--"ا؟هاأى!ط4مذبءأكما،دو،،ءحالة؟الذاتقائمالوسطدلكاو

قيصصوأرصجمدبئ،دالصلمد!!ىفصااذنو،نةص"الفكر"!باديءبسسهبئوس!يطتدخلعنئاتجال!سبات-الوجود

وحطيئتهأالتةكيرجميعا.ربيئهملبيئهاوالاخيرربينبيئهاووالعالمالائسان

مؤفنامعارتفجممطلقابمكننالا::ضزلةكماتتجنهناألانسانمعه"يطرد.!الذيقهوالمتوجدالوجودوأم،

للفكريهكندلوجولخاربمأرتكازلقاعدةلاوجود4لازأساسها.والاحرالعالمتجاهلوجهوجهاويعيشرط،الوسيط

زت+عا!لا،،لااو-7!ت-طربوهـ،ل"""اقلةوهاؤوصنر(حدان!"حاجبكلنفناتجة"ورحمالوجودهداحدةوأما

.زوتعأنلاز---طجعأتأزربا!ذارص،!مبضاأكنو؟..ازطلاق،ولمثزاباندلك،للانسانسيعطيهالذىوالمعطىقي!الو

!..اخقييمواأ:قدأ،وردم،بر،أولى-طأهـقوطتتباعدأو"تتفكك"ؤ!الاكلرا

حتىد-ورأ)؟فةأ!!رع*وكأ-،؟واجهلنور،،وه.كذالنىاوهل-تظل،عبي!3وتصارمواجهتقابللمحىتظل

احدةلأوأءرك*اليخالم!،فءؤرمتءدر*هينة5هـبعر،زش-عر،الضفرة،علألخجالمسكلمتجائسةئعرةدب-احيلهمن

..!ذاوروع،ونالزرزصتصن(11"إث:ترةا"بع-ارةأز،،،وصث--4المةلىوال-مةوحشيةفر!تظلأزها

التت--"!ذاب-!)-لهـ!معألقاريءصصرةانولويمأ--ء-صا!ىو،ليعدهلاتناقصتناقص!ىتظل:أحدةو

يمتووصوالا!،ز"فاءلى.صتقالياجنينئحربةأىااك.!ا-لر!،دلطإ!ررودهلزكامولالااجتماع4المضضاقصالاضدأدأ!زره

!هـ،صخ!،را!نر"ص!!بنبينلارحدت!!اانسبر!،الاهانية..أنر3:كلحالةمجرد"يبةالغرلاالحالةهلىهويىست

الاهاز--ةؤاءل،أ.ء،ب،،طراف-رال!عب،عادة،ر"يوحي!أ-3اممتهـةأزهابل،1حصي،متبرمادوؤ،1العقل!ور!

صوءها.مونفسهووورورثحهـ،وبه،يشعروالهردفيحسها،الوجودأرعادجميع

ح5،!ذه"الاءتداء))-4الم!ؤولزءديدواسشحال".روحهمندفقةوبكلجسمهمنخلية،*ل

لىطابعالمهزل"مابصبغصو،دلكالىالطبيعيءالحاصةوه-،بطيا!يزميتالزالمنر،اًلمرهق،المثيرهذا

ا-ولرقة!يالو!فباللصناؤض!ر"م!مهاالمأهـ،ةاع!-قاالشاكللالخمزقوعلىجدالتودأكءلىيصعيما

والنفس:ا!جسمم--.الحاد

عرخى"ص،درةمحردخاليس!ساذالالمهزل"هذهارخ!غيرأمائنهذأمصبريكودطوكيفدلكئهايةماهىومن

هئيانمماو،اهت!امهعدماوافكرالاهخمامرر!اوتزوأطتهدو..حطقهأوحكهضه،تهورهأوشجاعتهؤ،دتهألذىالشقي

شر!رطمنت--لمفتلقيهاكيفيةانصحيح.نف،نالأفما-ثوهابضولدفنوالسعريةالمجمرةهذهيحطمأنا)كما
........؟بحورولاواسطةبلا،اًلوحودبارود

!ما!يرقصنماهأاومىبسعوحمثأنغيرببعاونولميايمثنرلوهماسيلىنإلتالىجطرلواح!بعرالتمهيدبعددلك-عنالحد.بثمحاولةيليفيمأ

الجوهر.محصلةالذاتؤطأئمةر!ل05،سطأفحىةبيههفيةالتمزقفيهايتجلىاًلتي؟المناسبات"

م!،المكونةالكتلةهذههوليسالانسانبانذلك.قئأخطوراءمناو

يل"و-!!الاوا"ياو!هببعضهامعتتفاعليالاخمن-يحصلالائساثي!وجودفيا"سلا-المهز*-2

ولا،وهناكهناالمتحرك،وكيتكيتالوازنهذاهوولا:والو!صدا!رفة

تكونوماوألارتفاموالعرضالطولابعادبينهواباشمكأنطهويواجههاالتياًلمشاكلطليعةمالموصوهلىالايكوداقد

مبادىءاو،محضحريةاوبحثولاحجوبمسعور،لامندلك،يواجههانلابداللىيالمشكلأرعير\)،اًلفيلسو!

وليشقحميدةليسانه،!سرفخطر!ةو!اداتومثل!نلىهو-ان"جزفما!ءكىجردليصبحالقيلسوفبان

دضطاالاؤ-إنهـ-المتعرفوطبيعةالمعرمةباصل-ئعنىفيما-

يتساءأطان.يمكنه،فادبلسوحتمطلالمرءدكوناندونولكن

وو!،المقصودالمعنىمنتمامااًلمعبرةاللفظةهي"شنتر"(1).والوجودالمعرفةبينالعلاقةهىعما

بصثب،شرة2اًلاصبعو!محبفو!الىدفعابلاصبعالذقند!عمنحطمادأالا،داتهمناًنطلقاداالالايفكراًلفكر

الاهانة.بقصد،وذلكوتسقطالذقنترتفئطعنيتقدمولائفسهعلىيدو.فا.لهاولا،ته3مراور،مه

الج!وبفيبمفيوعمستعملة-شنتر-اللفظةوهذهاًلتصرفوهذاً.يتوترففطائه..بقديمحتىولابجديديأتىفلا،محور

دلمبالفةاشعينوانترمنمشتقةلانهاعربيةاللفظةانويب!و،الجزائريمنهتنفلتحتىعملهدييشرعانمااًلفكرالنعلى

بعدبدورهاالواردة"دنمما"كدمةبعدتأتيالتي"شنغما"!يكشأنهاالمقصودةالعمللحظةئعسىمي،مباضرةداتهلنقد-القابلية

للمبالغة.كلهوذلك،"رغما"كلمةالتجربةبينمااقعواًلولملذكرىوبين،الذكرىالاينقدلافهو
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المتنافرةاًلوحدةلتلكوعيناجراءمغرقيننقفحيثوليسنفسااوروحاالانسعانليى:بسيطلأوبعبارة

،حراكبلاجسمهبافها:اجزاًءتفككتوالتيالمنسجمةحقيقته)1(منالروحمادامت..مادةاوجسماكذلكهو

لهجسملاحضورهناوها.يعدلهولااًبعاده.نالجسمدكلىلئادامومالاتساويهومثها

علىتنسمجماًبئالمتناقضاتلهذ.اولاامكنكيفهو،الروح-الجسد،الجسد-3الرو:اًذنانه

علىكتف!ان،الحالةوتلك،ثانياامكنوكي!كناقض،بينوالجسدالروحبينالالفةبعدهاالفةلاالتىالالفةهذه

ويذهبالبعغسيبقى؟بعضابعضهاويغادرانسجامإ.تدافذاوأشدهماضدينابعد

!؟!مايعقياناومعالإيذهمانكيف،البعضحدةعلى3والروالجسدمنكلالىنظرنالوغير.اًنثا

.البثريللوجودافأساةالمهزلةفنياًخرفصلأئهمابينهمامنصؤقتافتناسيناألاخرعنأحدهماومستقله

واسالم:*ئسانعىللجسمخاصيةابرزانلوجدناولأنسجاملألفة
،اًلاولهـ،النف!ر،او3الروخاصيةأنحينفى"المحسوسيلأ"

!لائنالعيثىهووليسر،،نمسهع!،مغفقاليسءولانسانفمحالففاءلعةحقيقةالجس!ماناي،"الشعوربة،هىانما

التأثير.معهيتبادلعالمفييعي!ثىائهبل،وسطدوئماتحققهافمجالفضائيةل!حقيقة3الرووأن،أمانتحققه

وقابلومتغيرممتدانههىللعللمالثمائعةوالصفة.الدوام؟اخرىبعبارةاًوالز.،ن

في*ذساناًلىالتفتناانافلو...والتحولللتجزئية.3.اًلرو-الجسدهوالا.سانانقتذكرناعدنافأذأ

صغائه.نفسهاعصاًلصفاتهذهاًنلوجدناالحسمىجانبهان؟صفهامكنثا،بيئهمالتكامل1عمليلأمعوالرويماًلجسمأي

يلأنسانيةحقيقتيتكولنفيلتدخلالمادةاًنذلكومعنىحيزالاسثسغلالذىالجرمبأئه:-قدبملتعبيرمنتععين-

بحيث،انسان-عالم:اخرىبعبارةوائي،المتكاملمةاملية،اللاممتدالممتدأ."لمالزمانلاحر."،الذىالحيزائهو

واحمداجوداموهنلكانرانئتص،-ضيحللتو-"ـلمكنابكلمسةانه.-.21تعددىاحدىالو،،راللاشعهاشعوراو

العالم!ومنالانسانمننأمتكوإواز"جداًنالو!ول!!3بألعقلبسد3،الل!،اضناقضمأ،اًحدة

اقربالتجرلدالىهبىالصفأتهلى.مثلأنغير؟ا"ولتعرض!،ألتحدىرفعر،أللىىالمتحدى

هـيمشأنىء،دامبائهذلك،الانسانيةاًلخبرةالىمنهابمسء!ف،/ب!ررةفسهاعر.االءقيقةهذهوتعلر.(

الر،المتائةمنمعهعلاقتىمادامتاي،اًلششاركهوالعائم...اثعرإبوموتالحبيبلرأقمثلينة.؟المعالمتاسبات

الصفةتكونانبدفلا،تكوينيحقيقةفييدخلازه.حد

تستنداكبكلكيلاولر!بالدرجةهيائمابلاعتبارالجدلرة"النغى)ولدتللمحىبلالمقلبالممنىالروحنتصملانم!ا)1(

للذللسدثيةبيمىأيوبيهئهاق!اطعامجتباكمدهاإلعلاكعثبئطبيعةالعداًوعلى.ادثطيائعادديخىبالمضودبى

،"عليهوالمعتدى،"المعتدي،بينحادةحدودعلىتدل

ما.اعتداًءتصورامكنلمأوالا

المقالىاًئ!مالذاينزآلايكيفىفاعلتهدمحطيمكآكيدش!ميلمجيرحعسب-فرحمص!ثاى

هو،ذاتيتهليكلياواذابتها،ليهاتيةاللىهذهأدماج

عليها،،تميزهكائتالتيمميزاتهجميعباضفاءوذلك

كل،هبىلانامبإقىئقمعمهبمملإلإنسالحارثةالعاحصبلإنجدأوحعحبهلمأرؤلمجيضرلمار!ث!

هبى.مميرالها
ليسيلانذ!انضدالعالممن،يلاعتداءهلىامقووو

احد.اًاكوكبيطيشانيكفي،لأعتداءلهذاًعرضةلحظة

يكفي!نكتجطمالابلالحدضث،فهاحببى(نعنفىمدجواالمخروئرثم!للهمهأولمحيير!الف

لاتتغلببخانمةيختتمالمهددائعمرهذافانواخيراً

خاتمة-لإنحتىثتخلفلملإقلعلىوهىاًبداً-

اًللىيالجازمأثعاطعلتنفيلىاتألدجملامولأصغالتهدتجاءفللثالالصععلكائمعثكاالككؤرعبلاللهترحعة

جثة،اًصبحتوددذاتيتىبالوتافقدوهكلىا

فتحملالتعفنيعتريهاالكانفيممتدةكتلةجرداصبحت

اللىي"لك-سابتا-يلأنسان.اًخيهائنلطاعععئكبركا.لثؤاصورالاا!مةلخصةلىأممف!تاب

مننطاقمىكأنلتواًنبالعالمعلاقتيفانوبالجملة

.

لنررلكالط!نعةاىشتدلطبيعةخلإلر!هيبةلمنائسبةلمصببرنسامةن"والثربين)الئزوئفجئريكفيلمجصصشجممغلكه!إيح

نفسها..

الحقيقيتصنيفهممكانيصبححتىذلكيكفي-اليهابالتحول-

..نفسهالعالمهوانما
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منكثيرف!نيمص،دمةمجردومحبادمي،،حيناليمكترث"جوارحسن"علاقةليستاًلااًئها،اًلنشيطالتجاور

.الاحيان.فيهرحمةلاوتحطيم،اعتداءعلاقةهىانما..مهادنةولا

ا،نمانحقيقةعنناتجةالاعتبارأتهذهكاؤتاذالكناناًصفاعتداءجازمالااًستطيعاًنيصحيح...هواًدةولا

الجازبإلاخرايضاأ"فان،كجسمحقيقتهعنايالجانثية،منيغيرولااولالايعنيدفكانغير،والنيةبالقصدية

تتعارضالنفسهذهصفاتمنصقةوكل.،النفسىهوالذي.ثائيا،معهواقعيحقيقة

السالفة.الصفلتمنوايا-لعدمتبعا-!عدوييكنلموانالعالمهذافانواذن

وحدهمعييكونانماالجانبهذامنالاخرفانواذنكارثتيفاعلانهغير،المعشباتم-بالقصدبةجز"ي

.عيحالةويكون،التعددفتعرلا"النفىاو"الروءلأن.العظمى

الاعتاربهذاالانساناجل،التنوعلاتعرفلانهاتجهـلأصعلاقةواياهلاثربطنبمهذاالكارثةفاهلاًوالعدوهذا

الائسأن،باخيهيبالىالايسمتطيعولاي!طدمولالايتعارضكيانيبعض،مانقدمكلرغم،هوبلوجسب.الجوار

تحاوللذاتيتينالروحعالملىلاوجودلائهلايتعاوضهوأوحقيقتي

وهـو،نفسهابذلكوتؤكدالاخرىتحطمانمنهماكل

الأقفعلالماعنلانهللمىغمر،مائثتغوعنيم،لاونهوالاضطدستطحالخ!ربهااتميزخاصيةاًخصانبلقحسبهذاليس

......-...ة..!هذامنىليغتعبها،العالمدون،بهابالالصالىواًلمرد

وشعسورحان!من"لالعدائيةلأ؟.شعورحاهكلىجممر..لا.?ذم-ة(ائعالم

...نا..-لاءداقىي!ملح!صاوالكو،اًلحريههيالميرهذء
الاساناحبىنتصور...احرجانبمن"ببهلو.!او،اا!عورمنواخرحها"هدهحريشاًمارساىدماائي

-نازعجةالجسممعطبازلمه!ي-بانهوشعوو،ئمسيائاهوومادلةحمودالى.تتحولانهااذ،اققدهاحتى،اًلفعل

نفس9بوفقتالونفسفيذلككل..علىاًلقضاءاًلى-مطهر!ا.ومصداوكا!ا-اًلفعلبانذلك...وفواتوسكون

،ذلكان.ورإبللاحرىاو،؟عر-فأنالمكنوبنمسلحملةاًلحالسايرهاللىىوالزمان،للنقضقابلغيريعود،احققهاًلذي

،لدودةصدأقةأ؟"لنا.:لق!،المأساةألمهزلة،المرهقوالمعيرفيالفعلهذأاًصيحلقد،للعود!قابلعيرماضيايصبح

جميعيوفسياننطقب!الائسانيعيشهاحميمولددفيألالااتمردفاناومستقبليحريتييسيركثيراوقليل

كنووبيذه،الاخرلنوبين4بت،نفسهولينبينه:ابعادهغير،الحربةالاصليالمفهومهوهذابكونقد.ئطلقه

...ار!ان.ممارستيعنالنانجالاس!عنبالعدولاًبداًلايقنعنيذلكاًن

--....محدودبانيالشعورعنبالكفولا،ذاكاوالفعلهذا

تجليهومستوقيالوسيط-3.محدودهاغيراكونانارغبالذىالوقتفيالامكانية

.-ا؟ينشبشيءاًيالىهذأ.اًلحريةجمود
والحل!.اللط!بينلمرهى.ا!المخص!ءلصنفسهيخصائصهان

فىلة-المهبهماتتبدىانتيالمناسباترونضروب-تلكذلكبمعش،حقيقتيبعضيكوناًلعالمكانواًدا

لباتنكافباتمثبيلأتكوناناحتبإرهالىواعيتالمأساة،لذلكالمتعرصوان،اًناهوائماحريتيتجميدفاعلان

...تفداد"لايبلغهاالتيالاخرىالفروب.!ائااًيضاهوائمابهوالمصاب

عمفلمتختلفالمأساة-المهزلةهذهانإؤكداومنتبزماًنمنومأسويةهرليةواًبلغاًفظعشيءفأي

الذيألامر..وأخرمجتمعوبين،واخرفردبينومذاقاالحريةتنزعان،الذأئيةمنئفسهاتجريدالىالذاتية

بمامالساةكمهزلةئوعيتهاتبدلأنالتعبيرحيثمنيقتضيماهو،حقيقتهببعصيلائسانيحطمواناًلجبريةاًلى

..."القصة"وليكن،اًعمهو،يلاخربعضهاقوام

وامألساجرد5فردعندتكونبحعثتختلفلأهىفيلهمالاوجودوالتبعيضاًلتجزئةهدهكالتواًذا

والاعتدالبالتوازنشعورغيرعندهتكوناولا،مهزلةمجرداًلواقعحقيقةمنيعيرولاسيانلامرفانالتحليلعالمعير

فردلدىفيهتبدوقداللىيالوقتنفسفيهذاً...كأنتركيبي،تعبيراًلىمخصرفينئجدئاائناهناكمأوكل

!جسردمنهالمبايبةعلىاوذلككلمنالعكسءلىاًخر-العداوة،الجبر-الحريةهىيلانسانحقيقةانئقول

وسط.ذلكبينهيحاللأعلىاو،المباينةمجموعاشملبعبارةهي،العدم-اًلوجود،.اًلصداقة

ساشيرماعلى،المجتمعاتألىبالنسبةالحالوكذأ.للوجداًنالممزقةللعقلالمرهقةالمتناقضات

الناسجميعيشتركمعينةظروفاهناكانغير.بعدمن

أئها،بمناسبتهااًلماسانهـبالمهزلياثمصةبطابعاًلم!ثنعووفي:و*ئسانلإلسك

العدونابعنبكشفاللىيالخاطففيعالمرتجمالمحهمامنكذلكفانا"الم!ىلأالعالمكجا.موجودانىوكما

هـوت.،والحفاءوأئخيلألةالموتهىاًلظروفهذءوبينهمبيبيتقومافراًدتجاهاًي،*خرينتجاهموجود

...--.اً.والجسدللروحالتيالمعطياتاويلاعتباراتنفعى

ب.الحبمنوللجماءالصديقمنللحيانهلتعرضوألعزيزحدودفيتبدومستقبةكوحدةهوائيهبالنظرفلاخر

.".."املاءأت"مثلفرديسلؤكمنجسمهيفترضه"ماحسمه
الصا!دنبهاوالعداًئيةنوعمنوبينيبينهيوجد-"لبدنية2انحاجة

مبانترةبيعنينفهذا،ءوتكماىليسالعزيزوموتوبعبارة،تمامامماللعألممثل"اماوثة"-مسبعاتبعض

نافيلايثيرغيرالاعزاءموتبينما،عيشةعلىويرغمنيفيهالمتصرففهو،هويخصهجسمهانفطالما:.إخرى

".فكريةمعينمة"غيراثارهوبتلكمتصف،اليبالنسبةذهوواذن،احهلحسبما

التاريخعبروقعاحدهما،الموتمننوعانهناكحيناوغيريعارضنيفهو،واللامتحددةأللامتعينةاًلنشاطية
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قدوالصدعالتأم-قدالجرحباناحساساانيتوهمللبثاهتم،مناواضطرابناودائرةالوجدا؟يةبيئتنابرواقموالثاني

صدعاستصلحولاجريمالواقمفيبرىءوما،أرتأبصالءحادثلهووالتعقلالنظر.عهيربطنافالولد،ايومىا

والتصدعالتناقصر،هيانماتكونالتبىالاولىالحقيقةمادامتالتاريحيةأدثالحوسلألرمثلولإستنتابمللالستقراًء

لاخراولسبب،يقومماكائنااناذنبدفلا،والتمزقالظروففيالبحثعلىيحيلناالفلانيالملكموت؟الاخرى

.بتخديرهوفىبعدءيتولىالذيبكونكيففي..موتهعنالناتجة

على-هووالسبب،لمالعلهوالمغالطاوالمخدرهذاالتاريخفىالموتفانوبالجملة،لدهعلىالامورتكونكيف

لأ.الذاًتيةمصلحته"-:ء،لوفتعبير،حد...حوادثهسائرمنيهمثاانيمكنعماباهميةلابثفرد

وا،بالانسجامالشعورمنضرباقامةباندلكتجربةانه،اخرطعمفلهبيئتنافييقمالذيالموتفأ.،

بلاصطراعالشعووعنالغفلةمنضربباقامة:اصحبعبارةلأعماقنامثيرفهوالمباشرةولمعطياتهابهاونفتعلئعيشها

علىصحمايةيضفيانشأنهمن-والتناقضوالتمزق3اًلنويظلبينما...الانسانىالوجودفيذوقنافكئف

يعها.وتقنالعداوةوجهلاخفاله،علينمااعتدائهلايهمباوكأنهفقطالكونىتفكيرنامستوىعلىالاول

عداوةبالثللعيفانهالتمزقوعي!لوالمرءبانذلكحدثلقد:شيءفىالموتمنليسوكأنهبل،مباشرة

1.،0)1(لمقاومته-حتميةكنتيجة-فيهب،الاهالعالمالعهدبتقادموانقطعتقلناعاشواللاحرينعيرناللناس

اذنيرىلن-المرءاي-فلنهتخدير.فريسةيقععندماسيءفانهالتاريخصدقبكنومهما،وبينهمبيننا.الاسباب

الذىالامر..يبررهامايرىولااًلمقاومةالىدفعايدفعهما.ويعاشمايجربغيراخر

وهي"عولمة"الا.همتهعلىت!اعدءكوسيلةالعالمستغلهالتىاًلشهادةقهوجوارئافىيحدثالذيالموت1.،

".!3.الانسلر)2(الذىالدلي!،،التاريحبحقيقةالوحدانة،مبلاتناتدلن

و-يالعالغلهاتهـرم.اأتىالاساسيةوالوسبلمةا(ل!الكاتيةسحنتهاولضحراعماقيلحيدمىعقايودلع

،"يطالولى-"لقظ"ءليهاصللقن،ماهو،غايتهسبيلمالجغءإ،!!غمنيمت!أنجثةلهذهمشأهدتىباندلك

العالم،وبينينناالتياعداوةاقناءهواذنفالوسيطخارجي"تمئظرةانهاوا،"ذلكمثلألىصازرأ،خرأئابازكما

الماساة-المهزلةمموهان؟رءكزلحيثماتانذيعر.،الناحيةهزهمنلميز؟يقلالراد

همارئبصيينشكاجنلىا)ولى-روهذاوبتبدى،جهة.نهذا،المصيممسرءلىأصبحلنازىلءتقدان

بالايمانالاولىعلىز،دحيثوالجمال)3(اللهةفكرعنروحهائفصلتقدتالمبدام.فمالماخرىجهةومن

كانوان،بالحبحسمياانم!،؟-لمجمالاكانانالثانيوءلىالر،حهذهمادامت،أجلألجثةمنببدوحسبماجسده

.بلاعجاب،طبيعةجمالبغضتكو.نالتىانافروحر،..فن-تاواقصلتقد

منمشكلوالحمالالل"منكلاانمنالرغموءلىواذن،اصيمانفسالىالاخرىهيصائرةالانحقيقتى

المفروضانأذاسالىجافرعابينهمافلنالوسيطاشكالمجردسوىأ-لىوروحى،جسميبينالتألفهذافان

از"اي،فائقهمما،وللان!سانللعالممفارق4ازالاولدى...يزولحتر،للجثولاا!م1إ،!الرقر!لايروزبكماح!اع

هىولاب،لجسمية.هىلاثالثةحقيقةمن-هذاعلى-حيثمنألاخرعنلااتم!زانىألىفنظراً،بألجما*

هي،وانص،روحية-بالجسمكذلكهيولا،بالروحيه.صنبكسفنهـ!الاخرهذاموتفان،روكا-ج!صماًي

.المطلقالتفوقانها،الحقائقبكلتطلالاامكانهافيحقيقة-علىهوحي!ظهرايفيهارعدلمالت!بالجثةواقعةحيث

نماكثروالجصجمبل-مستقلاكائنافليسالجمالامالماذاوالا.-..جسيوبينووحيبين!المتطرفأئتثاقض

ماتوازنعنناتجةحالة،حالةهووانما-الجمالدياعشدلكمعانيعيرأالجثةوتبقىتماماالروحتذهب

بهبنونةتجاهوجودناعننلأنجلهو،العالموبينبيننا.بعد"حياننيبواقعة،-روحيةجسمحقيقةالان

العالم.الاتزانذلكمابصدعهوالموتعيشمنالضربهذا

الالهيالوجودانكارليصعوبةاناسيجدلاوبينالحيصبح،الألرادبعصعندسلئدايكؤنانلمكنالذي

ذلكءلىتساعدنفسهلهىالمفترضةحقيقتهانجمنقائل.فيهالمتحمعالتناقضلذلكوجدانيا-فكر-وأعياالمرء

الاكبرىصعوبةنجدالجمالالىيعودفيمانحناذامصوانجفاءالخيانةوبينجهةمنالموتبينوليس

مفارقةغيرحقيقتيلكونلا...نحبهاوبهنعجبفىالمعطيربمتشابهمنهملفكل،كبيرفرقالاخرىالجهة

بلومونه-العالموبينبينناالنغمبمثابةانهااذ-وحسمباًنماالموتفيالتمزقشكلمبدأانفرقمنماهناكوغاية

المناسباتمنكثيرفيومصادقابالجسدالادراكمتأتيالوحدة:والجفاءالخيانةقيهوبينما،روح-اًلجسحمهو

.والظروفالانساناخيهمعالانسانانحيثمنالوحدة،تعدد-

فيهالااثرواحدةحرية،الروحيةالوجهةمنلكونان

سبقفقدادمداؤيةاما،بعدفيماالمقاومةهذهمعنىسيتجلى(1)الوجهةمنجمنه،الذاتياتتعدداوالتعأكساوتلتصادم

ادهدلى.المصودةادنشأدانها.)2(سبقماعلىتمامالذلكمخالفالجسيه

باكسابلعالمايبتدىءبانوذلك،عالماالانسانتصزابمر(2):"ال!للإ،"االوسعيطتد!ل

يا"..اماتةالىاخيرالينتهيبالاخرينالضارةالاخلادالانسانلحا!رذلكو!و!انىالفردلايلبثإلعاديةالأحوالفي

2العدد-2السئة"نثرتهحولحدةوحإدعي،ائتونس!ةنيكدياتحويلفيدملنقلبل،والاتزانالسلوىنحوجديد.نمتجها.يثوبان

..اء........حالتهحعيقةوتأويلنفسهمغالطةنحو

ا!جزلر!،"ا!ورهفيالحصبالوجود"عنوانتعت"5491لوفمبرفلاو،جدانببةعقليةاساليببعدةنفهيغالط!و

هسذهدلالةتبدوكيفقاشرت،ذلكتفصيلمنبشيءالقيامحاولت

والرقىالقماقمالبدائيونفيعلق،مقلقةحالةالمرءيواجهعندعاالواسطةجوان-9اًلعدد،السنة-التونسيةالفكلمجلة-الموت(1)

ويذكر،الصليبالىالمسيحيونويثير،الحربفيالدخولعند.السطو!هذهلكاتبمقال-91ع9

ضمفاء.0فيهاجمونواانيخشونالتيالمواقففي.0اللهاًسمالمسلهون.والانسانالانسان،الثانيالفصل)2(
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هـ-ذهأعتبارالىنايض!لم.صالبسانهواحسباخطرهوالجصاإلشكلفيالوسيطانرزلكومعنى

نريناانوالاقرب،بخت*-إ/ش3ضفيي"ماولا،مختلقاالرسالةفهـواتراواعمقهلحدوثاواكثرهااطلاقاالوساطةصور

جلزمةوبطريقةشجأة.-:--:يزشخصعنمناسباتعبيرابل،الماساد،المهزلةتللثوجودعنوحسبنغفليجعلنالا

س!ء.،دته.مناملا"حبوبغيرانهوباتهبين+طلقاخرقومنتقابلمنيعدلموكأنهنشعرويجعلنا

نزوء،،اخرموقفالةنت!مورانالجائزمنكانلقدبلى.العالموبينوبينهماوالانسانالاسان

..العام،الصالحإخدمةلرلعالازياضيلاممطالحرعكاقابهبعفى.نعالله!طاالىالأسضج!لاًلىأ!وهقاحنندادمن-!أ

و؟لوهـ-بفرادييقالكماتأ.نيلاالمصائبانغير:الوسيطسقو!

خيبهالريبات،بتكاملالابالححولجديرايكونلابالرهق،زمةالشمنعظيمامقداراسقوهـالوسيطيعتضي

-.الحبوغيرالحب،مي"مبتا!يزصدمه..المضجعتقضم،ساة،كبيراالما

وفقدانالحبيبفقدانالموحسلهذايصلومنسندددد،جذورودونفجاهينبتقانالمكنءيرومن

.نشكط"ر-اصقياماالىشوقا.يتحرولنانهفالغالباًلمعبوددانمهبكيفيةالددرإلالفهادصادعاتاليهتوديان.اًلمعتادمن

"...وخلفمااماماالجدع.اخرى"مضاعفات"تصاحبها.لمان

متلواحدةحادثةاليهتؤديولافجدةيقعلاهو

:اًلانت!حا!مواجهةبالعبفالحسبذلكشبيهاليساله...الجطءاوالخيانة

"إ!هكذااذنهكذا"ءني!-حنحيث.ول؟!*!حكماموعنهيتحدثادذي

...صوراء!نرتسمنشخصرؤيهفى،طريقانعراجةفيينبتق

بهنالحاهـبكىهههمام!حبولمديكقلميدهناصماحبماقوببكالعيداأو،لعطفلحاد!،!اجميعمححسل"هوالما...جيهالزجلتهتلا

فيهويثيرز،كأئنيوجدعندماننفعلاننما؟لماذاالانفعالء)كا؟الفوءال!ءلسبيلفيرويدارويداتاثيرهاومحصله

عتاببىابةؤ،زووعالناةاًفي،بالنبةاما!اقيذوالاملىلاومتثبت!لمسل!زلكتبعاإرءأفجشطور،الوسيطذلك

نصهناكفايس.ذلكخلملأفعلىباتهناألامرانغير،له*.بحوعندلد،فيهالكامنعدوكراسهباميرىيصبححتى

ناال!لمقفه-ن،المدودا،عدونوالعالم،العالم..كا؟مغرماوجودكدنودمبا،،وصخرورامخدوعدداندميرى

عير.بن.منهذايكتش!لمكيفمندهشايصبح،عميقسباتلي

......ادن-.رضععل"والبدا!الوفسوحمنوألامرا!نخىتاخروثيففبل

بداث"!ا.-لضلوتادوارامنالحالههدهانوالوا!ع!المقداربهذا

اوننلهـ"لتتتزعانهابل،خاصالوجود..بل!ن،بهاالعهدلوص"وجها،الوسيطسقطوقدنفسهيجدوهفذا

ناباهدلدوا،رولا،بدج!،دب-المه،العابهذ!هى،وكلعمايكتساتممدب!!رونليصبح..يائساأسفا5!زقاوحيداالعالبمامام

الالسته!راراس!-طيعكيف!يهيكوقانعس!ىالذيالمعنى!عفنهجثه

أتجاوبوكيف؟الاخرينعقدمنانفرحلتوقدالحيلةفي:فمودج

تففحدودبدونالاخرتجلهاحدناوليسعاطفيامعهمك!الى"

دصتماالحياةفياصلااسنمرلماذابل؟منيعلسدابيننافروففيكتبتهانكشكولا..ساحقاردككان

صحروص!اقضيهعمر،بالموتليختتمو!حيداالعمرامضييهزمف!ط.دمفانهدمرنيوانسحقهانغير.حقدامليئة

جثة.الىبالتحولالنهايةفيلاكافأمعذباالعكسءلىاني،حفدادنىانامنيليثيريكنلمانه

نتىءبكلاضربوانلثىءكلاعملانمستعدانياترفتماضمقتخلضفيسبباكنتلقد..اسكره

!كونانهوفقط/واحدلثرطولكن!ثيء.بةكلىواتصلرفسيومعمعك،!طأعلىخطد،علىمشهك!نتانيعلنل
....-........اجمعينوالعكسالوجودومع

متوركعا.ر"بدوناعملانلاما،المناءعيرعا(يهلحمليمنبرىءالاكشكريان:اضيفانعلىولكن

ل!وائها.نفسيايهاماستطيعلااقىالالقيهيشبيههآتخيلهاحاولفيوجدخمطلقد،وحرارةعاطفةكل

-.........اوصنلت،..الجذبمجالورنخرحوقد)جاحارين(بحالة

-78الصعحهعلىل!مه-ر!ا!كمراتغترمناكثرفراتانبعدافحللةهذهالى

يكن،لماذاعماتساءلتلقد،رسالتيعلىبهارددتالتي

الرغبةاوالمقنعالطمعاويالجبنمدفوعاالاعترافهذا

......الخطةسبيلهافيابدلتوقدالوصالفي

رتكسينصفاحللت،وحدةحريتيثمندفعتلقد!هيهات

صحيح.كرهكولاحتىعاطفةايةلحاسةعامافقدانا

ذلكانغير،الانطلاققاعدةذكرىبسرعةانسىلناني

شهراولكلالاداًبلامنهااهيواءجراها.تغييرعلىعزمتوقدالذكرىيعدولن

الدعالةباخبارتفتريالامجانياارشدكالختامفي
*دابدارتنغوتمعوآن..الىالارضقطيعودولنيعدلمالفضاءبانلهرائدذلك

الشامطريقاوليعدلم"الحياةايتهااحبك"معهجملهاالتيالاغنية

)1(إ"الابدالىوداعا.الارضاهلعلىوقفلانشادها

شعيبحسن:صاحبها"..."

بعد.نننشرلمشخصبةمذكعأتمن(1)
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جعنا،ولامبرراعنه،للالتغلخأكمبنلهبكذلك..موضوأن،-3

بالوجودالتنعوريساوياصبحقدبهالشعوربانذلك!وسعيط!ا!حو!
يبدلدلهساوخا:تلتأعمبهخلاآتدمثناذأبانعليهفلولنخن!.

اظلانغيراماء!لشىهل!ةالألوفةلغرابت!ياةالمؤلمة!-9؟انصقحةدلىالمنشورتتمة-

ننوخنروالخأوبالأ.سصانماتواصتعودالتبعاتذغ-41
-سجرهت،ر-ى -.اسىحمرسهبهتهته

ألادههنأ"رثلهب

التلمظ،!زرامواينما،فعلالييخبنلءادمالمانو)/راحذألمربحالمعذولالمنسجمالموقفاللهتىواذن

لواصحهوخطته،لقاطعتصميمهوان،ابدانيينسللاانههذهدلارأنهوفسيودوجيهبديهةدكولهاتدفعلأقيمة

تقومألنانهالا.."التذتيلأ"وخأغيعبفوعتاالمخندزينخثننتقد؟انتحرانادنبأس

غرضهعلىالححولهيواحدةغايهغيرهد.لمناومته:الطجم!ل

..عنمتهوبألذهاالنخسائنأمنيناسبهمابلممنمجتالانتحاوبانلناتوحربالاولىالنماذردكلألتاذااننبغيى

المننقعت،حالتهنه.عالمتماخبىالنخهنهالمنبقعوواذنانتريناترعتاقنألنغرعفانالمئخ!بولذألوحيدقالنتيمتذهو

لاتبمبيوكنتعنعنىفيهخفالذرنالبديهنبالممبقعغ،الاصوثبهـنأتوبهالنختالاولهبانبعتهخةاناي؟الصونيحهوالعقس

بلنتثل!جوحيعتىيهتهلباحدهناخبدانهو،وتزكيأأ.بالحتاقالتمسحنهيالماالانتحماوموإجمنذ

الى-فدماانطدقانعلى،السلاحعلىبالاخرىامسكوانالوجهةمنم!كاسبالانتحارلنفرضنالوبانناذلك

لايتصبب..،يضثأنيوالنوباضلياخأخننيوالنتواوالعالمهثئه.اخبرثأومبعنذمهبمناسبغيتبحنجعتفاناالسابقذ

ليوليسدواءعنريبقلم،عرقاوساعديدماقلنيأضللانييتبدلوان)1(.الموقفتبدلجوأزهيالوجهة

...الانطلاقعنمعيداي-فهوةشيتااخسرولمالانتحاروسيلة"امتلك"

جزئيةخ""حيثيلتعلىيبتشقرارالشىالموقفهدا.الطلبتحتدائماوهويفوتلا-الانتحار

.هنودالى،النلالنبصهخنأععبعوانأناوقد،المتذفتتحيثب.وبهـدابوهأهذأهبوارمختيذونالاالجانهخفمرأواممهيمبا

.نلبمن،تلبعأولكنهقنخاوهبلشى،فعنوالايغتعتلخبالتحرثنذددهـؤلسنااو؟أليقذهمهبنومنماتمهيهخحمبودلااًنهاوليسهب

هعخاصوهاذلان..صععتتمعي،واشدفيمخباءلامؤتفياننا-بعمتمنأتبمتناقما-زحلموزحهباحهتانالانفسنا

امكازدط،وفيالوجوداخترتالذيانا،اناهوانملالنداء؟اليقظة.له،م

الوىهذااكصراريكانفكلمل،انبذهان،وقتكلفيإمر1فيان،هذافياًفكرواناأشعرانيصحيح

!نخارجيةقيمةاودليلاوسندلايفاقداكانوكلماليستولكنها(المرهقفعلمنتكونفد)(،مالاحبلة"

واتتحصعتاتتلوعنودننكانكلهافيوعتنخنخقيمذنخونوقائعلاانهحذا.النومحالختفيوانابهاممعرممااختثر

وجودقيفيفجرتالانتحارمواجهةعهدفيالحياد،واعطم؟صحب-حهذا،فروفسمناكثرهذهباننقتنعخاتجعل

هاعل--اسسمتالتيالقيمةاستمددتالوجودهذاوهنتثونحتىالانفالاحتمالهذالهايكونانيكفيولكن

ةتر-انناتوخت-الانالذعبذهذهانونخا،الانتحهـاوتأخوونن".بتأمبيلالاقنلهلهعاو،الانتحاوعهتبالعمبوننلاقنماعناكافبذ

وأخسالذوصمختختذوواخباوةتنخحخباومأونخننفتنأيخغعنيمتاومح!ممبوهاقيمةكنناوحلدانبنن،فذحنهذاليس

،والو-ودالوجودبينالمستمرالداممالتراقدوهذاقيمذحمناكؤكونأنالممكنمنوليسى)2(،الحياةهواةصا

ولىواثباخأدالانسانيالوفأودلهمنلخعووالاحتياوالذيمذبينوالمنبتذهتالاعلنعوالمبمتاالخأيمكخلقمبذفانواذن،حياخنبمبون

فانتحارالاعلىمالعزفاننواذ،لحياةا!وانماقيمةلكلالقاعدي

لأان،المنمنأغيمتقعالهنفيليسهتالسابذذالتعلاتالىالستنادا

ضدعملظيكونولثيلا،سدىبطولتناتذهبلكيلاخ!علىدلبلالجالعلىالانتحارفكرةخطورة"-رد

هـ-نمبا!ثرةالفكرةهذهوتنبع)المفعولضعيفالعالم"ولكفلنتحرلاالر،اناواتعوا،عبثجت!وعلىتنفيذه

المذثختدالوسائأتنخبينبءاناذقعلينل(العامذالاصليذالذمبذ..منبتهالى.زهخدنببحهبهلذيذوم

وهو،المحاربيستعدمثلماتماما..ذلكعلىوالمسماعدةلإستطر:

مواحبم"-لمهيخأنبنتعاقأمكنايثنعئأومملأمعلماوالنيمألحنبلخأعلنتععخمأئلما(اصلانأواله)المنبهقغنلمتنأوانثفياذنمئلمعلا

31-لا.-.-الملنبئتومثل،الاعننبينبومثأانذسنامعوهنودنالنسجدام

حرامنللحربسحعداداليننبهالموووانوالوابمالمرهقهذاانصحيح(العالم)انتا!م!فيالمسآهم

الغدوتلكخمرلولالثىئلررمىحالانوتصممالالحر!لدانعناانوهوكمالاذلكانش!ير،رايناانسبقكماويتقنعيتنكر5،كثيرا

..--...-.ء.غالبا.بالتلننانأويذتذىالتأقيرهمتاللونانه،تأقبخباذذخته

بهالجهلعلىيعرلبماوكلاثح!وحططهالعاجلمينسححاق-فانبقناعهتطيحبحيثالقوةمنآلتجربةكانتاذااما

ال!عتمثأانامبغتنانوثلنت:الامبمناورومأمنأذنغوغيرمعنىبمتونيصبةل-النذق،أرتمباعمخنترهنى

والصداقةالنساءالىبالنسبةالحب)والح!مداقةالجنسيفببس.حبهمنانااتخدصاو،جفائهمنالحبيببوبكان(1)

بمباديء(ذلكخلاليحصلوقد،الذكورالىبالنسبةجباتنادواماي،المسبتقبلسوىالمنغيرهذاحصوللامكانجةشرطمن

تفجرتانبعدممكنايعدلمالحبانذلك.والتزاماتالبشرياتاريخعرففقدوفعلاالتغر،لامكانجبة.يكفيمهـابقدداخرىفترة

الصداقة.وكذا،الوحدةينابيعفياعملفيالاوقاتمنوقتفيكانتا!تيالمواقفهذءمثلتراجممنكثيرا

معضمنيااعقدهحلفشبهعنفينتجالالتزاماعا.مؤيسة

لاخبالطبيعيالحليفهوفالانسان.الانساناخياتوجدتشملوالحياة،التوجدهواًنماالمباننرالقيممنبغ(2)

ن5يغيرولا،لهوضحيةللعالمعرضةالبملان،الانسانالىالوجودتحولامكانيةمراعاةفيهالعياةللفظواستعمالناوالوجود

هذا"مثلانشكولا،جميعاذلكيدركونلاانهمالامر...توجد
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علا!سالتبصددهمالخيرفعلهيمعينةاخلاقايقتضيالتحالف

واجها.الوقوفسبيلفي...ببعضبعضهموالتساند

خارجيةباصطلاح!ىالكلمةهذهفينتقيددم)1(.المشتركالعدو.تجاهواحده

العالم،مواجهةفيتكفيلاوحدهاالرجاقعدةانغير

اضطرنناالعالمالىمنهاسانظالتبمالوجهةانالقاديءسيرى)2(واحددجبههقيهبواقدالناسجميعفىنولوحتى

هـينفي،دلحياةالعاديبالمعىحياةذوكائنوىنهعنهنتكلمانالى(لم"ا!كتيكمسرفة،المعرفةالىحاجةفيسيفللونانما.،

ذلكفا-كنواذن،النقطةهذهمثلفيبرأكطالادلاءهمناليىمناننتاكد"فيعليهايسيرالشوالتقاليدالعالميتبعهالذي

غير.لاتعبيريةوسيدةواثراهـأمواجقهعدىنسحذلكبمعرفةاننااذ..

ليسانهنجر،وامعيه.فجاكبمننابعةمستقلةاًلنظرةهذء)3(.اهلية

اءدااىا"ءألرةانهابالعىغيرقيبافكارئرتلمانهاالمننقلالهاممئىا(إالعمالميةالحكومةهو"العاعة"التعبئةعنوالتعبير

!اتجانبا!ىولمهذا،درهلام!الىفمايركلارجاعمعهيصعبالذي.العلميةالقوانينهوالمعرفةتلكعنالتعيرانلما

الىت!هادا!اتبتلمم-الاهافراءتيعهدبعداوبالمراجعاحتفطلاهذهالىالدعايةفميمشهانواعهبمختلفالفنواما

م!نرافيشاعرواناالمكلمةهذءكتنتقدذلكمعانيغير.خارجية.عليهيستبطلونوجعلهمالناسنوعيةاعني،الامور

اهمها:معينةبكتبهوفهذا(التقنية)التطنيقهواخراقنيمهناكبقي

بالنتيجهللاتيانقابلينوالعلمالتحللفتجعلالشالاداة

م!اهبلرالدكتوسعيموكرئدمدلعدسفهمشكلة)2(من-التطبيقاداة-الالةانمنبسببوذلك،المرجوة

ابراهيمزكرياالدكوررا(نفسلي،العالمطبيعةمنطبيعةذات،مادةهيحيث

لدوىالرحمنووالدضدالوحودية!بوبرلفلفةلفلفة)3(لوطيفتهلالاشانطبيعةمنطبيعةعلىفيههيالديقتالو

..ء...صنعا-العالمخلافعلى-مصنوعهولكونهل

كاريلالكسييالمجهوليذلكالانسان)5(اهـ،لمخنرمدىإفهوذلكلكل)العامالمعيلراما

م)شبضه!!ار./ت4ابيبرعدلةاقياتمقالحيفلمجلهي!تضلشرقرلحببمماعد)6(اجهعينالناسصالحسنيليفيالانسانلسيادةواخضاعه

.....والجوعالمرضمنالوقاية.نيبتديءالذيالصالحهذا

نيتتطنكلزرادشتمكذا)7(شابلىنحيرالانانيصبحباناي،بالخلودلينتهيوالظلم

بينال!حلاقةطبيعهفي(التكامليالنفسعلم)جماعةكتابات)ول.للموت

ومجامهم.كتبهمفيمثبوتة-وهووالنذسالجسمفعلاينتصرسوفالانسانباننتكهنانلناهل

ا)تبخ-للسلاحوداكلامثل(همنغوايارنست)مزدفاتبعض)9(أالعالمضد

الجرسيدفىلمن-والبحرولئن...بنضالهمثروط-انتصار.فانيكنمهما

.يهزمانمنيخرفذلكيدمر

خاتمة:

الممتاز((الادا!))عددالوحعةنصو

-وجودهيالتياًلسابقةبالنطرةابدلنااننللو

وتأملنا40101+ل!ا9هـدامجردةكونيةبنظرة،بشرية

000،29الا)..-غالتهفيوفكرناالانسانفيهبماالكوننشاططبيعةفي
اً،6الدادمالعاممطلعمي((داني)نعدم،از!امالمنزعلهيالكنرىالوحدةانالىنذهبانلامكن

موضوعفيممتازامحددا،سنةكلعادتهامالوفعلى-دابرهبقطع-نهائيل،الانسانبتحويلاملذلكو،للكون

كانتانبعدمعلوميةالىكلهليمالعلبتحويلواما،العالمالى

المجهوليه.هيالسائدةصفته

وجودتستقربلمانتستمعدلاالنطرةوهذه

!يط!ال!حص!امماتبا-انهغير،"الطيمالتطو"او(الكبرىالقوة)، اضالتامالتطور-بالناجزاوالقوة-لااحدمنلهذ.النظرة

عند.،"الكبرىالقوة"وتكتملالتطورويقفبةالمتكرراو

فثماصالاردثهـاغيرهااوسيلسيةوحدةوكل،النهائيةالوحدةتسود
ذلك.سبيلفيماخطوةهي

-"الانطولوجيةالنظرهعلىالمننيةالاراءهذءاًنعلى

ما"خطئها"و"صوابها"فيشخصياعنديتستوي

فردكاييهمنيماواما.،العامبالوجودتتصلدامت

تتناولاننيالعميقةبال!لراساتحافلاوسيكونالوجودهذاالخلصالوجودهذاهوفانمامبلسرةاهمية

فيتظهركمااًلفلسفةالنزعاتمختلفلحثوذكرى...البارودورائحةالدمتخثربينيعاشالذي
...ليسالوجودهذامثلعنالتعثيرومقياس،خفقة

العالمية.للادابامرةالمعلاتار..الاصالة4ولكشالخطأاوالصواب

ظيفهالجنيدي

!ههههه!!همثلاشيوعيةالحكومةمذه-كلونانيحتممالنايسرالبيك!نفني(اً)
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."
لالريرا2فا!صخىلبمخ

مي!ه
خليقذلك!عليتبكي!المشهدمااسعد،يا!زيزي051تبكيبجانبيفوقهماالمارةيدبشارعنتصالبعلىمقهىفيمفعدااًتخذت.

نابعدهايهمنيالذيوما.لحطةفيحياةالفسعادةيكفبانوجوههممنوتطل،الاعتذاراتفيتبادلوناحيانايصطدمون.كالنمل

العالقةالهمىيجفف،طويلةمتويبضاحيانايدخلذوجي!اًموتويقفالممارض،واجهاتفيالاليةالتمائيلكابت!ماماتشاحبةابتسامات

المنديل،تستعملفلنحافراكنتلو،يدهفييحملهبمنديلباهدايهربما:هبهمةاشاراتبايديهمويثيرون،يتحدثونبعضهموهناكهنا

الممىارىاذسيتولكني،رأيكلاعرفلاارالدفد؟كذلكالميساسماءبلامخلوفات:ينفصلونئم،خطيبرروناو،مثيرةدصةيروون

،سريريعلىوتتيعثر،سربعةوتنحدر،اًلاهدابنجنمنفجاةتقفزاطقل،الشمسوجفغتها،وامطاررمالاعلاناتهاحروفمسحتبطافات

كنتولو.اعرفهابهايتلفطالتشجعالتيوكلمات،وولمنيالمنديلوقبل،قدم!مرةمستعملينهابأرجلهمالتنكمنقطعةيقذفونصذار

برا"تهمنتخرجه،الكلمات،الالمتميتانها،بكلمةتفوهتلماحافرا،مامكانلأمنفجأةتخرجاخرىتتلقفهاارجلالشارععرضفيتوضعان

تكتباتي،المسكينةالممرفة،زوجييحملهاًلذيالاصفركالمنديلالفغلةعبركمسمارتنسلثاقبةصفارةفجأةونطلق،.لميسسيارة

وترإجعت،عينيهامنيطلرايتهةفصهيالىفطنت،اًليكالكلماتمذ..الهادئة

ننكيانلانستطيحاننا،الزوايافيوتكورت،عينيهافيالسابحةالدمورم

والزوج،للجمالحبنامنياشالشديدالكاء،فلكاليناطلبجمنو!ى،صاخبةضيرةارواخ!رهاكلهوفانها،المقاهياحبلا

..0015لا.لا..ه.لااهيمكنتبينما،الصخبذلكنحوال!ةاندفعوجدتنيالمساءذلكفي

ضمتييهمهااشلجيحمجلممرعلىالهكنتدفاعليهميلرودرجبهلانلمنيشايرنها،عصفوراتردردكأفعىكرير4شعور-عمافيافيتض!!الرصيفعلى

القسوةمنافظع،بعرفهم،هيروجيةخيانةيمدذلكان،.ولواًليك5مففىسجنالعينيوتمثل،قنلمناحببتهالذيالبيتاكرهجعلني

ء..........م01.اً...النابمتحت،اًلبليدواًلخدر،المالحوالعرقى،القماماتبروانح

اًفهالهعليهاحلالائححتقصصئتيلمكرقال!نممحييعدصىممرمهمت،هدحافنبملى،انتظامغيرعلىاًمكفننهاكلالكتبوتلبدت،الثومروانحولدكمتني

.....اً.،س.ه.-برالىانكاببلعانقدمابميتحملنيواعود،الموحشالقبراففلفاسوت

شعلقالموتعند.مليلاءعزيمنحنيدلكولكن،لهاتكراً،.

،اًلموتفراشعلىسششنىفياياماولحظةمناغنىلافهكثرالحشضي،نجبرللجلوسودعاننالندلليابتسمبالمقهىمررتوعندما.هدلىما

حلمااًنابقيكاحست،المافيذلكلتحمد.لزوجتكولو0طضوانتمقاطافيمشث!عرا،الزاًويةفيبعيداًؤوقهوتهالكتكرسيااخذتاًني

1..100اً.أ..-.اً."وجدت.اجفانيباطنيحرفىكالسياطتعباعينيوفى،مرهقاكللا

لكيابكيلي،لعاللاالالوىلليلسوا!عي!ل(،يمعل،ططبلودبملاحفةالوقتبعضوشغلت،المقانأذلك!ىبلجلوسغري!بةلذة

تختمئرحيثالبنفسجيةالسحبنحوماقحه.نرتفعمترددةاًخلاجات

اساسه،منينخلخلالعالمانالاولىللمرةقراًمالحظةخلتكريششاحنةناعمةاشعةمكانكلكلواتتئرت.القرمريةحفابيهاعند

اددوريعصافيرمنكرمولىالخصسبهالصورتلكعينيامامواهتزت.منعثعةبرودةفيوتشيعوجهيتلامس،الحمانمالبرية

وفهقهت،امناقهاولوت،فانتفضت،سمومالصغيرةاكبادهاهاجمتالذا!ةاعطفىميجبيسةضعيفةبمخلوقاتاحسبداتولمكني

دورانها7قيعاطفيةاًدوارقخلعممرحيةفيكممثلئوراًويةماتتم.....0.1.
لترىجاهده،اعماميمنماامهـانكلون!هرواهنباصطرترتعدي

صحاقفها.فيملتصقةكلماتتعورانلضهبمدلافليثثم،المقنعل،الجسمهذايطويهكاملعالم،مطلمةادغالفياًلغاردةكالاعشاب،اًلنور

.؟راويةهياًمراةاية:تساؤلاتنفسيفيوثارت.بحتهموضوعيةنظرةوماالافسانأعجبما،طرستمرارالمتوحنئيدأبهفيويرهصهعليهيغلق

فبانتتاريخيحرمانقيدهافتاةأأعمافهافي!ربضاًلذيذاكماهوسعيدبانسجاميصغيحيثحنونرقيقعالمالىفجأةيرتفع!احطه

وعادتالزواجيشنهافلمتزوجنظ.الفائرةوالثعهواتالجس!يستعبدهاغمرةفي،يسقطثم،الايامحبانلفوفىمتسامياالننيةالحياةالى

نافيالمر(ةامل،بالخصيانملينةرشيديةقصورالاتبنيا!عهاالىسقوطاالاسنةالاعماقالىالحديدمناثقالوراءهابطا،النشوة

ذلك.نهارليلمتصلعميقممزقتيادفيالجسدارتعاشات.نرتعثيحاولت.الصموداستطعلم.ورربكهالفاسهيرضالايجاهدمبخما

الرغبةسوىشيءعلىتكلتعدلماقىالشموليةالكمةتلك.الحبالمتطايرالحمائمريثىرجوت،وبالمصياراتوبالاطفالبالناسالتشبت

كلحياةفيالركودستارتحتالخالدالساديالتمزىفيالضبابيةواحسست،الاشياءعنيارتت.حاولتوعبثا،وجهيعلىيضغطان

الالم!بصقيعهتنتشالموتفراثيعلىامرأةائيهتصيوجمالاي.يرميصيبوبتشويه،البكاءفيتجهس،تبكيالصغيرةالمخلوقاتبتلك

يموتانفيسعادةاية؟المحزونةالاسفةالروحظلامالىالنافذالحادمميلةتتشنجئم،الصراصيركلماباسوددممنهاويسيلفتفقأمحيونها

بسماءفتتملقاعماقنايمرسغريبجعأكي؟احبابها،اًلاخرون.الشمسوتجففهااًلشارعيرهصها،وتهمدضعيفةاعنافا

الغيبهالىيدفعناخث!ناءاعتدايأالمحسوسعالموراءبالنعممليذةيموتلهوحيدااخايرىمناحساسدلبيتمرسبلوعةأحسست

حبيبتى،يا،راويةيامثلكانني"أالحسموتبعدماخىاللنهالى.هائلةلىغبةانرغمالوفوفاشنطعلم،الاقدارقسوةبكلعينيهامام

اًلازرق.بالفراخالتعلقبالمبالاحلامفرضيت،الزواجاستطعلمولكننياللحظةتلكفياننيوالغريب.علياستحوذتقدالمكانمغادرةفي

المحنشةالمخلوقاتعالمعنحجابتمزىوكلما،الكتبفياًلكيرقرأتقلبألىيندفعغريقسعادة،يائسةنشوانةبسمادةاحسستقد

المظلمةالقصيةالابعادمنعالم،بيديكزقهلكياخرحجاباخلقتالتياًلمخررةالتمزفىسعادة،بالنجاةالامليقطععندماالمتوحشةالمياء

بهواحسست،شرايينهمنتدفقالدمولكن،اوكارءعلىالنورذرفت،منيوعيغيرعلى،ووجدتني.الشديدبالالمالمفائقةاللذةتستشعر

انكاما،بالالمشئلتوقد،واذنياننيمن!يخند!،فمييملأأيد.يقترببهاحس،الموتفراشعلىانا"،خضراءورقةافتح

"!تموتنوا.فذكرك؟الموته!اهواليي،وجبهتيقدمياطراف.فخزىبرخفية
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الملينةتممماتهاالمشوقتئنى%عئمف!جها،ب!؟لإتهالعينيهافأشكر،يث!نيذلكالابدالىمحكوماننيمصونغيرذعؤلمئبهفيذاثيعلىانكفأت.

نفساعطدالىعينيمنتحمنماتنشو"فيويدترني،يدييحرلدبحبادفن،وجدانهلافيواموتتموتانهماها.صحتمةقلرةزنزان!في

.العيونالرصاصطاهـ؟؟"سا-علىبقدرةفاحسجبهنيوترطبينقلمفتيةلرح!لت،ضلتيبنالدمع.نفجبراستطيعولا،الابدالى

كنتعابثعالمأي!الموتبدي!افىنيالفاحةدسالتهاتفجانياناما-كلشيرالمتطلالنه!باهـاينكلمستطيلاتغيبرالجدرانمئامكنته!على

رعب.شعيطانمنهيتمطى،كق!فمفاهايغغرمصير!زواياهفياًنيش،الرلوس!ا!يدخ!تفونيكادوناناسشارعزاويةفي.اطرهامكهاك

ففتلن،،ياداوية،نيي.ف!وثلموفزرأكبميفجرالرابوطعم،القيرذاتاتداممنهمتطلبمضهم:لالنتهيمف*فييتق!لطرونواخرون

وماأدموعهلايكفكفذوجرإكلا،الفكرةاذهلنهفقدالمسكينالزوجامامسم!وعغيرشاتيجدبهم1ي!االررالىيلتفتونهمكأنمالامعةا"حذية

مؤملافيتماسكعليهرجوفوتأبى،كالعساءلاينتحباًنهارراكالذكي،والماءالماهقةالبتايلتالىيندهموحماسماا،فرحاعيونهممنيتدفتى

المذياليماسمنليمويلانااما؟الفضغمدهالىالمصيريرتداقمنديلالصرردجيدكحوليتطايرالرلسدافعةتهـسه!بنوانت،فعةالصل

صعييببردوأحس،يعترينيالكلل،الوحشيةبصناجاتهيافوخييدق.الطويلسةابكاهداوتهـتكيء،الئرعبالحمياةمتدشغامقاح!مرحريري

بينمعزولةقويةفياًمحيشانني،وفدميفخذيفيالدلىءيميتالناعمةيدكىتهمتهـد،عميقتينمعبرينعينينفرقهازجةكظلالالوداء

اننيأئلاثةايامفيالطويرلمةالمسافاتاقطعاناستطيعفهل،الجيالتموجلت،سمادينر!اخت!لاجات،رقيقحهـنإنفيكفيظاهرفهتلاسى

علىجمالهايتفلبفهلا،جميلةراويةحبيبى،كامضباملاتعلقمحناحرهميدعوكئ.ما،ثهـارعزا!يةش.عييكمنتقفزفرح

شلالاتمنفنلاحقةموجاتمييندأحالظلامرأيتاذنيفير!الموتفوىلم!جهول1الىتهربينولكتك،واثثوكقلقفي!ثيرني،الدنيا.اقاصي

واح!سست،ممئميئاكئ!يناالشفقيالغروبويلت!!الوحشيالسوادتوأصنا/.كانكللم!د،ليه1اتعرفولم،يدعوناهـاحدصوتء،العانيكعبك

العالموتراص،وجداننهيالمتماوجةرماله.ترسبصحراديبفراخمحئغفيرجمعبنالبريدعلى.ثرفةاقفكنتبينم!،اخرىهـمرة

.كنديتةتتبحةهييعتنقبنفسيونئ!عرت،عينيحولالمادياصابعهيمسلامياتتررمتدرجال،نظيذك!ونسا،اطفهالى:الناس

بضعوتمتم،طاوك!علىاحمردموكيشرابكأسالنكلوضعاطلتعملاق!وت،اضشارحمنهدر،وجوههمملتمعة!اًخرون

الىاببمىلاركامفى.تم،دردهامالكثرةممناها!قدترحيبعياراتانظروقت،الس!ماءا.لىاصواتهوارتغت،واذرعهالحديدةصقاولحه

نحديرقااحددوعدت،جيبيفيالمرسالةدسست.اًلجافةوحدتي.الالافبنكفتحببلىشسشطب-بنفسيوأحسست،الصاخيةالكتلالى

يرهمىالعالمو!اد.الىراكأبلوانهالمففلاردلكياررءفيايلهشوارعاوتجت.لمرنة1الفضاءعلانلالثا/قبالصوتذاتاعطشفيفىدد

تعبحاجنيفيوينعمد،ذاًنهالمرهقالثلليهاجمهامفاصلي.لملمذاكرةصتارفسكلفيالسما"داتوشقمملثلةخطىوقعتحتاخرى

للأخ!لينمجعصديديمربطعمواحسسمت0عروهيفياًلد"اءيسممانسائنداءشويختل!،المجريةالحراصيتجاوزدف!اقكلحنيتوى

النافي،اذ!هيث!يئاالاولهمس،اثناناماميومرحلاليكلا!نجموع،ادحبرةالكلواكبمملودعنداصدا.ويتردديرتفع،الخلاصانحو

،انرقيراًن،طساتيفىتشفياخد"هستيريضحكقىهذافاستغرقذلونبسزعيوظأ،فوقالىايديماترتفع،هانجةب!ىتتقدآمنراصة

!اطرليخالراللحظةذاتوكل،يعنادعنهمابيصرياشيحانحطوتذجا.الجموعوقيقفت.الارض.هدهمنليست1!انوال!فالأف!ةسطوحها

تقلتاًذن.أكيداكانلووددت،نفسيفيبةال!فيمفثمعكلهـهتيوشكعلىقدميكواحدى،يديكاحدىرافعةورايتك،كله.لعاد1في

ولكمته،صادعةكفو!ادبمةوج!"علىوصعمتهيضحكالذيذلكالىلاف!ن1بمراخشسعالمكننزتينالشفتندولصغير1وف!مك،تخطوان

لوماذا.وفنرمخطيءانهويعلماًثرهاالدميتفجراًنفهعلىاخيرةاكمةل!1المجموغع!ادتادفلنطلقتاليكبيديدلوحت،الثرةالحيهاةنص

تموت.الفاشةالكليوباتدا.نلكأالملهمةالراو-فئتلكعليكأجمتانهاثعوب!ن!،لجماهير1بنونفدساليديننشبككناوبينما،هياجهل

محورهالموتلعباي!ابلهغاكلللاقدارتحديدالي!اًيامثلاثةصيفي،جميلف!رملىالصاحهيةاف!بتيدفيدتزاوجتتحداخرى

تلقاءمنيعملكحيوان،منيارادةغيرعلىيديوامتدت!الاخيرقيالاص!كت!نافيلالمحيطاتاعماقومن.اسيا.أواسروفي،الريكل

-الممرضةالوطنيالمششفى-دمشق،المنوانوفرأت،الغلافالى،ذاورمرضصخهـتنل.الب!نفسجيةالسفنظلالشترافصلكيالمخنرقزعيقهل

بيتحالةمنسقوطاالموت*يتجنبوليدجديوبغربزة،السواحهدىعلىيطلالامتينعينيكشرا!عاغرافكانرقد،جميعهاالمظوقاته

بدونصدي!ماهدى،المميتالزءملذلكتكذيبااخاتانحطولتمرتفع.الابيالاتهماععل.لمالىالنررحبالعلىفهـنتسلتى،السعيدةاعماقي

.الرفياءعيونمنللافلاتالامينةووساطغهاريبف!اتخلفيةع!ظلطرىفينرتسموصرء،الجمالمئ.افواع

اننيغير،النفافةباسرار.و-لوحي،الكونلتضمدسلهاتطاولهافي

ليويشيع،وجهيعلىبوجليضغطريشهباختلاجاتالمساءعادالىنهزتثمني1وجدفيفحاث،وحيدةكانت،عزهـظفيه!ا!ايت

،واعيداللوحاتتلكلوان1اغيروحدتيالى!عدلات.،وقتطت.اخرعهالم

3*******************ع-******ع**عععععععححعىعرانهمتريينمن1يفرغرانملالذينالاطفالكإولئكتثكيلها

روعاواشد،بهاءاكنراخرىعدانىلخملفواكياقبجرد!نهالعودوا

ؤانسجماما.

اًدبيةلراًساىلونقالوحدةفيمستشعراالسحرليبعالمي،امسيانيفي،عبثت

وكم،المحيةتسودهعالما،صمتهفييشكلنبي،الكونياًتوافق

الادابدارمنثوراتمنوسمهالرئشيةعاداتهمنمالليومبكليومعالميمنيتشمنيانكرمت

الحعاةفوقواعلق،ظليالشمسعلىفالقيالصباح،يفجاذطا!عنة

عبمالدبنلمببيوافطتساتزاهـبلأ!ارصمها،المخشخثعةالليلهداًةفياخلقهااتىالبهيجةلوحاتي

،المكدودةالايامثوافيءتغسلمادةبروحيهاوافى،والاقحوان،بالقرنفل

منمورمحمهللدكورالحديث،لبناليجديمةقضايافيالسماءوتغرقالاثجا!دؤوستشعلنشوانةاشعةوبارتجافات

طرقعلىاناسيعبرهاالمجهولعلىازفةفتحتوكم،بيضاءبر&

افشدجاءالمصريةفةالتصازتلى0،وعيونمتفضنةوجوهتهبكانتالافرحةومن.رجاكلتخرقهوائية

0اعماىفيمثيرةجديدمنقمدثم،العوراروقةعبربخفوتتلمتع

سعي***ص!سي-*+!عكل!كان،الاشياءسيدالىموجهةرهبانوصلوات،مسيحالثياتالارض
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الهالبافر،بالإشالبهيجوالانكارالخوهـبالاملف!يمهزجواثقغيرانتعاشا
شديدبانئطراثذاالارجوانيالنغاسريتربت،اًلندنلمبنوغلافاورغغخنبت

اجأاتدكرتايبلطلااصرخوكدتراسيفيدمياغلى"لندنيهيركجبلم

الأقابإ.جيمنمكانكلفيبشدةتنبض.علدتالتيقواي

فيالنعيدينمالحصروكلغمىيحهصسعلادلكمنحيوور،اليرمرة

نحوفنوقإهاالنامارعفيوسار،البادياغلقندالبريهـدماحبكان

رالغيا،بارتباكوملتالسهاسرمحت،بيته

افكئىشئى!ثؤئربعلا؟.شهرسه.الانبرقيةارسلاناريد،ارجوك،معطيسيد-
-...وسرحفليلااطرقاطقطرابيرأىوعنهما،بحهفإهابىالرلدنمنظر

وباهـارتجدإكنتاًننيغير،سانبرةمبلتهاابتسامغطتفوجههملى

يمرو!.شدبدصبرنفادنفسيفيا!غحكم

833؟3نحر!-3398-.جمى...هون،مضالرباارار،غدا-

اعصابيىبابمافقاطعته،زاناربغيءيتكلمالرهإنيكان

الاداداةاًلامرويئتهي،دغيغتادبكلها،الافل،علتكلابأس-

المليامانتوى،الغدحتىيرسلهعياونا،متأنبرالوغتولكن-

الاسمربناية،الفميقالخندقراس-سورياشارع"ييتسمكان".الان

.الانئمنهااًنعثيدعنينبلكن،الغهحتىاردتاذا،ابغها-

دخواضع4نفيض.ء،خجول،دكتانسان!السيدهذامااروء

بعذمدملنعيدالعااميدبعلألكيصدبسانفسهكالبريدالاتاريدبيبدمةفي

لاشتراكاتالا"رينحمافاتيتقنلمناستسلام4رأسه!ز،لاننفصموحدةفيبيعض

يغوثإسمعنههكذا."اًحرارالتاس)).ئلحدهمتللاصهمانهاملى

.السلوكوغواعديبالاخلالمالهينلهيهبانيصديالمبدأهماوسمبوغددائما

ليرةأ2:وصريا!انفيحولفاففالاعلىالىالزنكيالبابوقذ!،كلابهمنالقفلاخرج

ررااهفيبغعنغاحيبخرافيحيداانمكلهنلارموبرباصيامحدتا5محور

استرلينانجنيهانالخارجفيمتغفنةلسمةمقابكنبمالبابولجت،الهائلالصراخبذلكفانكمش

تاعبئب،.6او،لاتمنعي،رإيبيغحبربتي"،اليغهمهاوراغمحلييلكتبت،منعفاغ

صيانيم،نسغانتانت.غأغهينيكادبغكنتانف،دعلتاًنسأميبت

ئبدحوباغدإغداحكاليهالمبرايغقدمت".مبفافيالايبير.فيواملي

دغلارات1..اميرسعفي.اليينغرانفدونل!لنيتم.يتغحصها

.العنواًناكب-

ريالاا5.:ألارجنتين.

الرهـلإانفاغير،للنمرولكنلاستهرتنئإكرتهثم،العنيلالبكربدم

إوأحسستإالموتمرأىعلىيضحك،المرةهذءوقاحةبكلةماحكااستغرق

يعادلها.،او.ل.ل25:الرلسميةالاضاكاتأصأجطبيدعالالاودةيضربكانالب4اكفتعندما،تلعهشدي!بتفاهة

بهنغإ.سألنه.لهمعنيعلااًلغجممالمسرنلرنههامن

مقدماالاشتراكقبمةتدفعأمالك-

.شيءلا-

بئايزإةاًئممصربةة4حغإابرغبةغكعرت،اعمافهمنترثمهمكانلبقغضحكغغهبدفيفالمها

ترددنفسيلبفيلبخرثمتادرامبيعديمنللكني،لمحمهاغلاقيفيملحغ

ب!!يبعلى".انتكادبة،رايبيغحبيبتيياكغبغ"الكلمايم

هرعص،العمرغتينالمعبرتيننلاعينيهاالعذببةنكههاتطايبفننيكايدرامتار

*ملائاترأسهاترمعأحسستهاسعادةواجترالريرعلىاشنلقيالبيتالى

..لليبدانيفيثئيحا

الادارةمعبشانهمايتفقخيلفيماكانتضحكةفضحك،اليومصباحمعطيالسيدقابلني

:فغاللهاًبتسمت،ينغغفإا3لضحكاستغالغالى

البارحغ.مساءفلغنساتعطنيلمم-

مبينغسيفيههغتعلبالحياغاحسستفاقد،ماغليانفههفعت
الىالمراسلاتحه-

للا.غرلغ!يئيفي،النظرمنبحرفيرأسهالغمييحللركحايارغ،ميحب

4123.بصليروت،!ةأ.ا،عاا!منبتضئإييعدااف"اندظحهفييعلزإاحههمسمعتالمكتياالملى

....حازمبعنادالكلمةلسيتولمكني،جفلت."الملح

ر!!ههههه!مىه!هه!!هههههص!ه-الطوبىفالحالاردن
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....سي !.
أكونأنارءد

جنونعشقهص!تبدونمجاهدا.-
والخللالخطويحةفادماءاوزدمع(مشي
الترابيضمني،ا"فىوحين

الغصونبراءةمياكالونلنيلى

ألعيونألفسلحه!ىالرياحشصلمهلمحي

اكوناناريد

تجربهاجلمنمسادرأ.

المعدبدوالزوابعالدروبيصاحب

الفرحبدمهويشترند

الففلردجىفيالطويلبسمهدهويشتري

بد9الاتوالبالتىالد!انقلصج

أدغبارغياهبمىاللهي!بجنحهيرمي

المجهوليطلبهعند!،الحنينرجمهيعتلىاناجلمن

يفولوولمبهينثنيخينا!،علءور!ؤحه

رنففينالخاودمنا!لىصنرشففالديار،

نين.لوور(ك-،احانعدءجر!خحتلديالأا*

،*-،

أرونانار"د

"تجرببخل1صقمسافرا

دوركط!ىلعور"،ساداجىلىمن)،

زالغود)إحدأءحلفالالهلفثارهـطصلنيالم!ألىبررلى!

الاومىانساخ!ررنالنصرخدولطمنلار-ثا

الى"سزانصش!لحلا،وكماالثسيبءرر،،اء--ىولن

ارجدلا-كأ!!دبداشلسنورأ

الجنود-تمةبوليربطني

أعوددىوا،ءماءالشامدخالب5منيو!ظنبى

ألانساناح!مال"حاملادلاصد!اء

اكوناناريد

ا)عملخدإكا..بالضطى،ت!شءدربكلفي

ا):-رمحى*،تؤمهعح!ب"كلفي

لىالاكلتغرلىثموالعقوقالخرورؤتردم

اًلي)ععوا!ف+نالصفاءاعينرال!إوبتحوط

والم!ماءالنهارفيالمسيرتوأصل

للبيوتوالعبيرالفذاءسنابل"حاصلة

الكساءلنسجتعرى

عبديمبيءعندماالصغارلباقة

يرفعونالذينصععامللأاكونأناريد

الضياءرايةالتاريخقمةفي

السفرمتاعبفيالروادانت،رك

الخطريدأهمعندكل،الصراعلذةفي

اكورا.نارلد

اًلانسانلثورةوصانعامغنيا

.،حكواتيماجدءط..

.ميى.!م...+.عي.....حى..امم
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****،**،!ه"*كه!ا***!لأ***،-،-ت!هكلر!ه!ر****!اكه***!لأمم!-!ه!ه**،*!لأ*كه*،!هله*للأ!!ا*كلي*كلي!كل

--م

؟*نض!عرضغضسساأضرختئغنضمغرر

--
-؟

سنكلمسصصف!رمحبرنرها
************"****!..**************أحعم

ارضهفيالنديةالحباغراسونميتالحبيبوطننافيهمالتقونرعائج،معددورفياتهىنمد،افرككانني.اسمحيانسنىياالان"-

ي!ديهببينابكيسميراحضانألىول!ت..نمركبماندونالغالية".الجهازأعضاءبنعضالحقانوعلي

ليالشلاصبهتيمنتجدبحببفرةوأتثبثعظيماكانلابعظيماببمهنبشنت!نث!نتقاسيةابتسعامةينالبوهوبتحدالىونظر

وكسرت،بدمعيشمسياطقتاليومذلك.خذلنيسمرلكن،ولبلبم:تابعئم..فمه

هوسمركانفلقد..حيا.نيوحطمت،برهاا!ديكنتكبيرةانجماسبق.مماوادقارفع.مستوىوعلىخطيرااًجتماعانجرجمياليومس

ينهثىآدمياوحشامنهوإجعلاًلمالضمرهيعميحقيرابسوساالاخرقليلاراسهواحنى)"زعيمناراىووو""وجهيكلعينيهوثبت"

أمنه.ويفترساخيهلحمحفاوولمنيانه..املياتعلمنهل،لبيت2خارجترنيان"(اًمامي

:ويقولاخرىمرةجوارهألىيجذبنيسميروكلاد،مال!بحتفبلعنتغيرتوربكالزعيمتقةدعل..اليومبينناتكونيالا

(ليهااحنساظلاياما،أمملياجميلةايامامعاعشنالقد-(.!برةامامىإهـهيؤرجحواخذ)"لقلامة،المدةهذه

اليوموسأحييها،نحوهاالجميلشعوريعنانخلىو!نحيبتمابه"فىني.بمهمتهيعومعندطدائمافئهمسضخعا!خراكان

المدءضهساهز،بيروتء!منبلةاكبرسأف!رالليلةهذ..لحه"اجملمي!فةانف*ءفيمرهويرفجرها،هلبيفيسالمرةهذء-الفنبلةيضع

..لبنانجواروربما..لبنانسأهز،افصاهاالىا!صاصامنالحطمانلهيحفو4"وىفي.المنصدعةنفسيجدرانعلىحإرةونتنعا

.ةحلقيفيفخنؤنهافميمنتنطلقان-(ولتب!لماتاكأنننقوكدتم"ودثني،والكببر..الوحبدالحبخهتايامالىكنتوفداًمامه

لافجرحانقددودياندهسأقولكنت..فميفيلسانيوتخبط.،اسشمعةادحة،دبدلنفيمياثاريل..حقديئينحوءانسعر

ولياليا؟ماضهببركيبهاحنلالتيقنند!الكبيرة-انا-فنبلتيالد،صيبي،هـ.-ر،"أطانالااورطيعاعدلملانيلاجله.؟لمت

ام!امب!مامضحهدونبمعن!يتخلىانخفتولكني.سوداءكلها"لأبوةال!رسهامضعهانبامكانييعدوزم،قررتهكذا..افتهى

شبكهوتبقىاًلمافينائه41منالافتصاصفرصةبلدكيعلىواضببعإنيهلا"!ضيكهبر!-ايدحاقالىدكلعاادفعهلواتمنىادانيبل.طنجيه.

ولكن".ابنانهبينوتناعد"غرغرينه"فيتعبثنئمبيطةطليقةايي.جميعاعليهم

منجميعاوتنتقلونقليلةساعاتالاهيان،الخائنحببببييامهلانراواجبواذمصر،والعاطأةالواجببينالتمزقامادانتهتلقد

..اللهباذنطويلاسيكوناصتماعا،السجنفيمنفردينلتجتمعوابينالاتياءفهايلتسأضعاليوم،ضانعة،ض!يفةفناةاشلاءعلىاخيرا

لقد.استطعتمانك!ليراتكدواليبءلىتخرجواانحاولواهناكومندينهيادتحأجاديومبعدمديتتي)بزرفىدن...نكثريولاشخاصكتيرة

لصثعادفرصةانيها..ياسميروعليكمعلي..التمزقاماداًنتيالذبم!المنعاب-سميروسينتهي..ابيوسيننهي.واوتفجيرالتخريب

ولن.بالاذنابالمراسسالحق..ياخنافسزعيمكمزعيمرأسامامييتهمادنهااناوسازة!ي-بلديفيوعيتياشيرالىيخئيرانيمكنكان

علىبكيتهولقد،ماتقد-اللهيرحمه-فالحب..اًلمرةهذهاتراجع..نهايةاسوا

ف!قضيتانذأكبهانحرتهالتيضحكننكالحادةتذكرلعلك..صدرك:بقولهيأسيبئرمنسميروافتشلني

ضميرمنفضلةفيكتستصرخطيبةقىاةساقيكعلىوانكبت..عليهالبلدبمص.بردلرلاوسنلهو،زمحيمنازعيمعلىسنتعرفاليوم-

..اجهستني3وترياش!ميرباقدامكذراعيومزقت..رحمةمنوحفنة.فيهالكذاروحيوات

طالما.وأشملارقىكثعيدعلىعملميفيبمثرجةادتقياليوم"

وهـوينلوىسميروشبحالمقهىفيامامييخنماوجشيءكلكاناماماوصحيفةدارفيزمنيةقنبلةوضعغير،شيئااعملانتمنيت

طر-قي،الطريقاخرهي،اماميتضمحلمهزوزةمودة،المكانيغادرجنناءاعمالانها..تافهةصغيرةاعمالفهذء،سفارةداراماما؟7متجر

كانلحظاتقبل..نيبالنسبةانتهىقدانهتاكدتالان،سميرمعولكني...الكباروالمسرولين..الكبيرةالرؤوممهميدانيسعيكون..

غيراماميإمدولم..اًخيراو؟دولكئه00أملبرعمثمةلايزاًليداوالقي)..الطريقدهـايةفهي،الاولىالعابيالىشكولاساشتاق

براخرتتشبثالث!مسكانت،وننهدتبجفونيعينيوعصرت.السراب".ساجمعهتاالتيوهي(يدكيفوقدافذةثقيلة

مننهروبينهابينيوكان.النحرفيتغد!انقبلالواهيةحبالهاركودوبدلمتمعاجمعتنااتيهيانبااجل،بهصرءالميهونظرت

ويسقيقلبيفيالوحشةرزيدالمنهكةالامواجولهاث،حزين،قلقالدمالنشيطالصحفيذلكتأخركللماجميلاوقلقا..دافقةحيويةحيا!

يدجمروتهننزحبنفحةالىقابيويلتهبفينعشهبوحدتيشعوربم!المناسباتوقربت.المكتبةفياليهواًلاجتماعلابيالممنادةزياراتهعن

ج!!!حبيباوجديدابالىبحاجةانا..دافئههـلآالىثوقااحدالىلانتم!نهوطنهعنمبعدسوريشابانهوعرفت..بيننا

وستظيمواضحجديدطريقفيبيديويأخذبهايمانابالحبكفرييندلولكنهةجرحهعلىاصبعهوضعانبعدتائبنادموانهالمنحلةالاحزاب

دائرةاًلىتحملنيعجيبةقوةانلو،ثقيلخعرسافيالىوتربالتوبة،علىصادقادليلاالندمفيلايعتبروقتفيالرجىلايستطيع

و-ئمطى0.ئجمع:انهايقلقنيضعفبقاياقلبيعنهناكفانفضالامنالوعينر!عمهصميمعربي.الاسجد-هـعلىمن-ياتهيبنيهووما

مقعديفيارتجكنت،جوفهافينفسياخفيسيارةالىوانمغعت.لايمانويقويه

اًشباحوتراءت،جسدييخلخلكهربائياتيارااعانيفكانيبعنف.وتباركهاابيرعايةلهاتميمبادئهمرفافيعواطفيورست

.الحدودضائعةمتحركةاشباحكأنهاعينيغشيضنابخلالمنالمارةجاسوسانهوعر!تالبشعةوالديحقيقةعينيامامعمعفتويوم

واحدوجه0آثاريتتعقبءصابيحكأنهاوالمخازنالملاهيانواروتلاحقتوطنهويبيع،بهافيجازلىبريئةاداةابنتهاستعمالعنلايورعحقير

خطوطفمهوعلىعينيهفيويرسمرأسييطاردلاينفكالملامحقاسيسميسر-اًنناانيخيل،ذلكاكتشفتيوم..رراهمبحفنةللاعداء

البخيل.عمرهحصبلة،4لديمناعرفيمجاهدأبخيبة..مريرةخيبةنمزقبريئتانضحيتانواننا..كبرىحماقةخضمفينتخبط-وانا
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النطقعنواعجزلسانيفتشلالانترحمنيالاقدارانلو..اء"رقيقةكلماتصدريفيونكبر..شفتيهترعشصفراءابتسامةوتروح

اتجاورناعلىيحتملهوعرفاني..وابياًميكان.أبي..ابيفينجوتتطيعينلاونثنث،اصد!لا!لا..أملي"..حيا.نيفياسمعهارم

امامكشفتهالاق!دارايتهافلماذا..عظمتمهماخياناتهجميععنلفسيعلىفطت،عهداتتحدىقاسيةمستخفةوابشامة"..ابنييا

ب.اياكوناناريدلاانا؟..عنههؤلاءالامنلرجالتكشفيولمءيني.سميرويقهفه..كيريائيتلاحقالنوريرى"ن

انا"..ذلكاكونانمناضعفانا...جديدنعمنداركأبي-وطنيان".0(ستطيع.0أستطيعبلى"..عينيواغمض

واغيب...وتظامتضفحلاماميالدنيااتتلينىيحياالذكيوهو.0بالحياةجميعامناأحق-الحقيقي

الىوخبهلت.انبيتحرق(صسسعتهارائصغوااميالىواعادمي،انااغهءمبالمنعيناريرعنيولم00اناولشي،سميروليس..أبنتيا

وغغذتبكاءمكجهواأنتاحتنحب.ظليلاوتمزاننيبيتمسكادأقكاتينيدان..لاهبلعجميمابكماؤمحبيهاحياةلمحظامميي

وعبصغيعباعدليغريانياًلمغهلالنعخعياغمدتوتخيلتنسس..اؤنهلعياختفللهاخذماغةأفييائعتعاؤخم،بمييلتصقالممتاحيولذني

.."ابي..أي"عارخةصهـرهعلىانكبثمقتيلافأرديهظهرهاللحظةهذهراصستخترق.خرساءرصاصة،وبيئيالشفداًءساحةبين

يإلدنحبالرإبالاصعكادببينمانغسحبعلىبكيت،عليعأبهللمالهبيعقظمجمتامفينبسيرتنسسءكةأويظدمأزمتيوتنتىم..لحظةبمداو

..ديقولتفي3مناواًلموتينلبالانسانانلويحصلكانماذااحديدرياندون

"..!ولييافنناةمابك"-اديء!،الخطىخفيفالمادةهؤلاءبنالقاتلوسيتلوى،يتحاثاه

نطقتةكيفادرىولست..الوجه

"..سيعهلاياجاسمسابللاؤم"-ويحس!ببييتنببدبكادتابمععصابةمننفس!عالسائقههالعهب

ابنةانت(لحظةونأملني)...انتظرنل...وكليظمنابمذ"-الى..نراعصيتألىيعفلنياياعتهغىيفااننوعا..وعمغناتيحركاتي

."سعدهتنبأمماعرممف!عاابنتعلمنيخفهتا"صايخاع!ندءبنيلميملميابنآالى..بيتنا

متهلهماالمستابقانيوتراءمل.بيعهظوبرعياغغيواناوانبهبشته".ثقتدل

..وأضيئلدأ.ليعه"مبياةععلعغعمأبهمهموتذيلتنبمصالغاالسير...تاملوالسياعا..تتنباءبواللحظاتتينعدالغربلة

طئيىخلالومن.حانيةبأبوةكنقيعلىتربترحيمةليهـاونئعرتبراءىشيءكل...الاخرهوعجلعلىانهالسائقويدمر..معرفل

:صافابوكيبصوتيرددلمممت4عنهيربههـنيكانوتتمرضعاليهيغمطىالوفتبمطىاناخاف...بطئاكسولااًمامي

فبتئميلا،ا!اد!منالبا!ببةالنقيهءلىتقضينكدتبنيى))-اخرونالىوالمؤامراتالمدسانسحملالىواعود..نحظةاًخركلعلي

نص!هـةعلىوباورامذا.كثممنلذدخيرء..وصعءاباذلميسى،؟التاتي.بهمللايااعالارصهأنحبنلاانأانببافيبالاةهاممبميركماًخعر

عائما.مفتمصغؤبعيون!ا،ساعمتةتالمعالغ،اغمئني.أبالافهاهتيمبلددلااهعتهعسا)"-صيم!ببناصمفاصماء؟لةابنآالىروتوفصميتني

اخملىداممبانمتمامعيمظعويبو.وإبمرمعابيكيممعم؟لهاتواليمبعليلا.لبوإبيعيواوصياليعوالمرسفيالمرمهمىممنبا-معغلاتها

ر!.الصبربفارغاليومءـزراذترمبونصن.النيتديلحه!ابتها!راداهـولىاغودلاكأىاعصابيلهاوتتشنج.تفيلةفهي..كلليهاالضغط

((.ؤبنمياببغمبينغمفمعاسكانتالننبتناتهبم..لئيءكمنيخبرنابالوعيدبرأسيويمبتهموواهادعنتلبلالماذهاوانحني..بهاتفانتالاصمحلى

منمفن!ة.رأسياليهولىفمتهمسات..حونيلغطاواسمعالرسانةليصبخالدمصدنميمنويخدفق

"أ!سمير"-واجور"ويديهاوجههاالدمينسلاتيهذءتكونعمنتستفسرمضولية

فمتحةالىوغممصففسياشلاءتيهالمملمتسرإمةلهعظاهمومرهتالىيد)هايلهمتعمعوعذااًباعااتلتخاننةاتااانهاتاوألفنهدفيغ

مص-!قصة:فيووأشلهالرجلامامافوكدت،محدودةلا،كنيرةلاكأفي1ءـربو،ا-نطيعهلا..دميانهواعلنانحدىانواريد..اًلابرد

"؟!!مير"-ستطيعلاولكنييدياخفياًنواحطولاتجاهكلفياماميالنا!ماذا

:بحنو-ودالوربنيتهي3علىاًلثقيلةيدهالرجلوالقى..بعضهاالىاصابعييشدلزجاطريئالايزالابيودمرائماامامبمة!ما

"!سميرتهبظين،أنبملاء-ؤدبيمنتخمسبهاتاذا".ءخانوخائن":واصرخنفسيعمذأدااع

،ون!ابقتسميرمعذكرص،ليخاطريفيوتدفقت..رأسسيوحنيتواهـ!وأكجبنظراتهمارأكلانيبجان!بهاخروشابآلسائقواذاكالحشرج،

يتنلهتيلمالهبمماسميرشمميحاياإبعيماصعغنغهغنحمب"ضعامةةهسمن)ء:السائعنوبقومم..فميعلىمنديلاواندعحثينتملالىيدمم

انهتو!متعندماعنهونخليتاحنهنقر.تهكف؟افهمهلميف،نحوي".آنسةيامعينمكا.نالىاوصلك

الحاجةاشدكلواناالصعبطريقيأشقوحديوتركنيدبتخلى.سمحتاًذاالشهداًءساحةالى-

مباذلبد:ألصناذعفءممإيإتالبيكغمرهت؟بععجمبماهاخهخؤليبيةيدالىيدبونانهينالناىبهمتلاءغأن.بلدممفيأغبرعمماالدهمداء-.."

ومشىالطريقنيفشقتحداني،لحظةعنييتخمللم!معيداظسمركل.المجعضبعضهمضحاياالمستقبلفيشمضونالارصفةهذهعلى

النهاية.الى..اكاءانرونمعيبريءواماالاخرينالىالموتيحملخائناما:أئنيئاحدمن!3شخبم

هومقتو!قاتلميهمليسولكن.اتجهحيثماالموتمعموعد!عايعشي

الحسعئالفتاحعبدمرةكلفيومراتمراتنفسياقتلانا.الوقتنفسفي،انامثلي

فيويئنالقانلوجهيفييقهقهمرةكلوفي،مهمةفيهاانفذكئت

.."المغتوألةبعيرمماًعماهب

مط!:علىطبعت..المتلك!الدائرةروجعلى.تخوناننيساقايوكادت

ابياذهلادرغهت،اتراجمبليبانيتاغدتالاهت،الامرانتةدلغد

اءنتغظهتمنهنفسيفيةانحمعليعالغدفاءاعادةاهت،صغاعليعظقببد

والدئ!ئيش!!طخإعةدارا!ف،عديه.علالقضاءاقدردنانييقينعلىوكنت..اًلبشعةحقيقته

-.--القضاءفرة،الفكرةهذهرأسيراودتكلمامخنولهدائمافأتصورني

هخءفيافادءاهلبعدنصيهتهبسيغكهبهبممعنعاستةلنةبفغيهععليه

2193222:صضنوليسالابيضالدرجعلىالاناناوهاأ.بالاباءالابناءيقيمالئيالمجتمع

ابيعلىلاحكماحدمماعاماقفثممعدودةررجاتالاالمثخلوبببنييثي.

.بالضياعنفسيوعلىبالسجنسمير"وعلىبالموت
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)ممىلا.+.-...-
،،صباياياعداتا،!لط!فهىميخ!ا

ع!سابغا!قي

شيء.كلوينتهياليارودبطلقاتالاسلادتتقصفثم:باستسملامنبويةفالت

-والحارساللص-ا!شانينطلق"والحارساللعى"قصةوفيأستضربوننيهل-

هذءفيماكلكانلوانهاللحظةنفسفيفكرااذ،ذاتهاالبديهيةمن.:محمدالحاجفرد

حارسا.الثانيو!لصاالاولاشنغللمالهماملكااليضائعمنالعربات!الليلةستموتن؟نضربك-

اليزان،نجوميرقبوهو،س.في،والحارسادلصمنكلوقال.."ةمتوسلةقالت

لي.المعرباتفذءفيماكلكانلو..؟ة!متليوحيد..ابنيوإ...وحيدةانا...ارحمني؟اموتس

:اًلرشاشمدفمهفوهةالىينظروهو،لنفسهالحارسواضاف:بفراعةتقولفاخئتضحكاتهسوىتسمعلم

الىينظروهو،لنفسهاللعىواضاف...حارسااشتغلتلمااًذنقمحكثمنسادفع.واًلبقرةالفدان.الفدانخذ.ارضيخذ-

نتيبةكانتالىتيالبضاءةهذءان."لصااصبحتلماانن:إلعربة!ادحمني!امينابني

مصهـر.يصبحبل،لجرهايننجلاا!لاففيهاشتركاج!ماعيجهدفويةووقفت،بمرعةعنقهاحولالحبلوابنهمحمدالحاجلف

ي!ركانالاتنينوللأ!.الناسمنامليةلمصالحبينهامحيفوصراععداوةالمذيالرجل،رثدوانزلق.بالحيلفتشبثانويداهاتارجحبينهما

فالعمارس.حقيقبةعداوةبينهمافليسذلدمنالرغمعلىانهايضاالمقارريناهواحت،الطريقن!و،الفضةمنفطعاجلمنوباعهااًحنها

قائلا:نفسهويناجيالمقتولدلصينظر."دائما،دائماهناكنبويةستنام"ففكر

"أادنالموتهوأهذا".ممنالاؤنقام،والمضاجحةالحبلحظات:الليمفيكلهذنكحم!

هناككانتراسهوفي"مافلهوجهيرىاًنودفقداللصامااظلامااشداخرليليرامقهوكان.والخيانةاًلموتثم،حقلهااتلفوا

طلىالحارس؟هـءيرمدهو3.ن0.وترىتفكرتزالما،منظورةيخرخلاياالبمةاوعودواوالاطمئنانبالسعادةا!نسانيةالاحلامفيهتسنح

اكوميةنرر،كالسمحبالملونرماديكلهوالعأدم،دصاص"لمبهبطلق".الانتقامفيالموحثيةوالمرفبات

بهذالهقاللاباصبعهللخارساشاددقة،وبكل،يدهمنيبمة!كانتام،"رنئاد"تضاجعأكأنتسواءمنهمقرلاكلهذلككان

ولمبنا.،قهوةمعالينرباللبيتيأخذ?مهانيودكان.تعال:الاصبع0بغلمعوامكفملوها،امبنيافملوها"ةطفلهابجانببيتهافيراقدة

ث":برمعاوذعبا،بحنانالاخرعينيفيهـمماكلونظرالحارسوجاءيكنلم.نج"ابنييامننى.بجواركنائمةواناسيفعلونهاكانوالكنهم

ولمصوت،دون،البابسماعةوطرق،يدءورفع،خطودون،اليدينشكلتهانسمانياقدراكانولكنه،اقمنرفتهاخطيئةمنكننقمعلويافدراً

."...احديجنهوحيد!امراةكانتلقد.الوثيةالحياةوظروفاًلبشريةالمطامع

اًلمحملالكبرالقطاراماممهزومواللمهالحارسمنكلاان.منربصةذئابوسط

بالبضاعة.))الراب)يضا!دالشماليالحارس؟قفا(الحدودعلى"قصةفي

ف!الماضي.الاخرىالقصصجميعفياـلمرالهزيمةطعموذتذوفىالطريقفيممالياتحلقمفترسةوطوراً،اعشاشهاالىعائدة..البري

كان.وأسعتينوعيناء،بحمرةمشرباىدورا،سميناالاعرجوجهكان"عجنحتهاترفرفوالحمامالعصافروالراب،المنيعةاوكارهاالى

فيالكناروالرجال.وعصا.ساقهعلىمشمسة،طرفاتفييحجلبينمناسودكلبومرق.البعيدةاعشاثماالىطريقهافيالصغرة

حولهيلتفونالاطفالحتى.وح"فيوبسمون،يحيونهالقريةسحبتناثرتالاعاليوفي،الاسودالبازلنيالتلفىداءواختفىالاسلأك

كلن8النسوةانبل.علي"عمياكرمله.كرمله.كرمله)):صائحنوفكر...الشمالريحتدفعها،الرماديةالسماءتحتخفيفةصيفية

أدهنت..علي؟عمياهذا"ما:لهيقلنوكن،وجهـبرغيةفييحدقن،والجنوبالشماليغمر،واحداليلاهناكان:الشمانياًلحارس

-يقولمطق،عزوبننهعلياًلقريةلثرفيحترمكانلكنهأ"بسمنوجهك."والغرببرالثري

سيدا!(...يايخركنمنذلك:"لهنيقتلهالجنوبيالحارسكانالثالكةالاسلاكمناًلاخزالجانمبوفي

وتغرالقريةفيالادضهلكيةوتجزيءالخاصضعفههزمه؟ح1لالمواحيعدواخذ،هخفرهداخلالجنوبيالحالىسوالتف!ت"الضجر

.وا!حوهلالناسالسجايراًلاثنانيتبادلثم."والسقفالجددانفيلخشبيةا

اًلذيالعجوزالرجلهزيمةتزر"صباياياعطشمان"قصةوفي.والصهاقةوالذكريات

تهدرالتيوخديجة،القبربابعلىواصبحالعمرفيالتقدمغلبه:الطبيعةوعواملحتىالحيواناتادركتهااًلتيالبديهياتهذءامام

عندالحلموعاوم.قلنهامواتيحييالنيالعريستجدفلاانوئتهااًلمقابلةالجهةفيتقف،ابنا؟هاالبشرجميعوان،واحدةارضناان

تحولخصوبتهااماتتالتيوا!رض،الكباروافعيةتتحداهالذيالطفلالتيالعدوطائرات،الصحف،الساسةاوامر،الصغرةالرغبات

اسطورةفيعنهاتعيراتجدكلهاهله.الياشاارضالىعنهاالماع..والخيانة(لوطفيةلمعنىالافقالضيقةالمفاهيم،الجويالمجالتخترد

."ياماعطشان"تصيحوظلت*رضاحتوتهاالتيالفتاةومسل*ا،مسيحي:انسانيغيرمنطقولكنهالخاصمنطقهلهكلهوهذا

والغيطانالمقابرعبر(المكلوبة)صوتينطلق"النداعة)ءقصةوفيهـنكليعلنهذامواجهةوفي..وص!يقعدو،وجنوبيشمالي

.عجزالانسانان.الطبيعةامامالانسانانهزاممنمعبراالقريةوحارات:احتجاجهالحارسبن

تصبحاذعليهلتجهزللاسطورةالطريقافسحاسريامرضمقاومةعنمدفعكارفع..لناحياةلاةبلادراوبلاديفيلناحياة!"

"المكلوبة"تناديفعندماولهذا.نفهمهالاالتيالطنيعةلعواملانسنة...يقبلوااًنقبلاسع.الاخرمناكلسيقتلصدريالىوصوبه

لا.يموتصتكالمحطبةويجفيتربو!ياكللاايامايستمرفانهشخصا.(،ثلاثة.اكنان.واحد

36.



فيلينسىقبرءالى/نجسل،الاخربعدالواحدأطفالهيقتل،كينيهلتسا؟ليعذبهـولحاذينالدينىالممهدطلنةيقف"اللغز)قصةوفي

.مخرجلاولكن،نفسمهمرارةظلفةالعجوزإنهذان،السعهوامالسعدابوجاءايئمن:الحرةوتؤرفهم

منقدس.يحاصرءالانسان:نفسهاالحقيقةنجدابجمومحةهذهفيوالفجلالجرجرفيبيعانهمالسنةفيشهورعدةيجاورانهمكانااللذان

ولايببهالاصماءاجتماعيةوملاقاتظروففيمتمملاالجهاتجميع؟المنةايامبقيةيعيشاناين،والدرسنطارياالخيدةوابروألنصل

يحرقهاالنالرةاللآلىءجوفهافيكمنالتيالادفي.عليهالهسمطرةسؤألمنهمكلاعمادرفبمأسعد.ابنهماواين؟اصلاجاءااينومن

وحشيةقسوةتقابلهاوالعببالاطمئنانمتميزةح!اةفيالرنحبة،اًلعطشأولماذاالموتموما:يرهبه

الإتاج،فيممافىازدياديقابلهلاالذيالسكانكددازدياد،مدرةكلي

كلههذاوامام..الخالتوزيعسوءيقابلهالبضاعةفيالكبيراًلتكدسالموف!وعاننتبيناًننستطيعالسريعالعرضهذاحدفىمن

انتظامليعيداعماقهفيكامنلأنفسيةبسلامةمدفوماالانسانيقومهومنولكن.البطلانهزامهوالمجمومةمذءتعالجهالنيالرئشي

توزيعسوءعلىالاتانتمردعنلوريتعبرفالسرقة.فيفشلالاشياءومن؟الدائرالمراعطابعهووما؟يهزمهالذجممومن؟ينهزمالذي

نفسه.السارديحطمانسوىلشيءيقودلاقصرتعبرولكنهالانتاج؟المسؤول

اتييفرضهاالارضتجزئةعمببةيوقفانبودالذيمحمدالحاجوكذلكلهذهاًلرببسيالمضمونتحمدلاالاسئلةهذهعلىالاجابةان

دونوكرامتهانسانيتهفقدرجلاالنهايةفيفيصبحاًلحياةتطودتعددولكنهاقعسب،القصصهذءعنهاتصدراتيدلاالر؟ياالمجموعة

نتاجعلىقلائلاهـراديعيشحيثللمجتمعالقديمالشكلاسترجاع.المصرروجعنوتعبرايضا

متسعة0ارضانالجميعفسنجدالمجموهةهذهفيالمهزومعننبحثانحاولنااذا

الوقتفيانهاذ:العامالتقديرفيخطأمنهناتنبعالمألاةانعلىببهيحضم،للعالىمالمواجهوالموقف،*نساهييالفعلان،مهزومونفيها

بمضهمالىإصوجهونخادجبهظرولىضحاياالناسيهإكونالذيئقيلواحاسا،مريعاشحوباوراصاتخلفالتيللهزيمهيقودان

العلاقاتف!9،بماالذبببعةفرمراعهمفييتوجهواانمنبدلااًلبعض:جانبكلمنمحاصرونالقصصهذهشخصياتان.بالمأساةالوطاة

اًلاجتماعية.الى،مؤ؟وحةوببون،مرغمين،فيسيرونوالخلفوالشمالاليمينمن

3هذانتيجة5!ما:قليلمظطرحناالذيللسؤالنعودوالان.الهاوية

؟الصراعهـومن:لنتساءلنقف"والضحميةوالجزاريهوذا)قصةففي

إ-"الذيالافان:ألفنيالعملمقدمإتفيمتضمنةالنتيجةانفيعالموصإ!ةامراةفهي.فببى)ةانهايبدوالاولىللنظرة؟حقاالمهزوم

.والموتارارةواالعذابالىحلمهيقودءتحققهامكانيةيرىاجملبعالماعتدارهاعلى،انوثتهاعلى،تملكهالذبمراًلارضفدانعلىينقضذئبي

والان!ار.الوحشيمةالىالبضعةاصللأمهتحملهالصراعمنالاخروالقطبانتحاولوعدما.الزواجفيرغبتهاعلى،لابنهاحيلاعلى،بنفسها

بىضعها.برتسموالمتيالمعروفصقىالشر-ءاتهذءهيفالئتيجةاذن،جثةتصبجحتىعليهليضغطنحقهاحولالحبليلتفكلهذلكتقاوم

.بالئشوةالاخروالبعضلهاحدلاالتيبالمرارة.هامدنن

لانذهايتهالىيمبمالشبخنرى"مياياياعطشان"قصةففيابندشاد.العظامحىاهينالذيايضا"رشاد"هنانولكن

ف"فدرالذيالوؤتؤيالعيليالأبرقولكن،سيهدمالقديمالبيتجؤءكل!مينيها.نرشففراحت"الجميللوجهانو،الشجاعالليل

لافائم!خرابةمجردالمبيتفر(ىعمببةناجبةمنصحيحاتقديراالامودجبينه.فوفىتنتصبالشعرقصة.المليحةتقاطيعه.الاسمروجهه:فيه

اًءغالهـ!اًلىنفسهتشوهتقدوالثعابينالسحانيفيهاترتعمنهااقيالمرأةوورالذكطالرجل.0"رأسهعلىبدلالمائلةالصوفيةطاقيته

حسما:اشدبفعليطالبهالذياًلعميقوالمدلولالاسطورةهذهمغزىذلكادىولو،بسوءمسهاانمعمدالحاجيفنلوانيحميهاانيحيها

استخراجهايمكنولانادرةوررراًثمينةاًحجاراجوفهافيتحملفالارضاتييحبهاالمرأةبيعالىالامربهض!اخرى،ثمسةالجنالىدضلب

بثيئين:الاهذااليس.المعيشةظروفاليهااًلجاتهالفضةمنمعدودةقطعمقابل

واحدةالايفتحهحاقيواًلكنز"عنهاالمعبرالتضحية:الاول؟نبويةمنهزيمةاشدمعهتعاطفناختىشيءكلمقدالذكطالرجل

حاضتولا..رجالهعرفتولا..الدنياشفتشماواحدء..دمكمناناكرابفيذقنهامرأةمرغتألذجم!محمدا!جاستالاعو.هل

..".ودمكلحمكمندبموالواحدء..مرة!رجالاربعةجندلهاانبعدبقتلهاكرامتهيشزد

ملكوتخليها..ألاراضيكلتشريانك..الشرط"والثثياننجدالقصةهذ.ميالنظردققناواذا،مهزومونجميعاانهم

..والنباتالتباتفيوتعيشوتشربتاكلفيهاالناسوكل...البلدجوهرعنيعبرالليموقفهاو،حلمههومنكلكليفيانهذمالذكط

.."وبناتصبيانويخلفوا.تملكهالنيالارضفدانعلىوالمحافظةبالزواجنبويةحلم:حياله

ألعصرروحهيالبطلانهزامظاهرةاًننقولاننستطيعاذناحياةعنويتخلى،مالكايصبحانوفي،والاعتدادبالرجولةرشادحلم

.وقبلالحديثالعصرفيالكتابمعظميعالجهالذبمالرئيسيوالموضوعاًسمهعلىوالمحافظةملكيتهبتوسيعمحمدالحاجحلم،اللصوصية

تحفظين:اورداناودالنقطةهذهتفصيلفياسترسلان.البلدةفيوهيبته

موفوعكانالمعاصرالادبفيالمهزومالبطلموضوءان:الاولعناءاشدهوفمن،"الاعرج"قصةفيالسؤالنفسوي!ح

فيمعتمداالسذاجةشدرلمةبمقمماتبداًهولسنكولناصدر.كناب)خرامويناليخرهامنيعيثى،البلدةاحتصنتهالليالاعرج:وتعاسة

،ويزمانلدافيد"التوحدالجمهور"لكتابامينغرتحورعلىذلكالجوعسوىمنهايناللاامنحثمصغارهاوحبنسائهاواعجابكبارها

لكي!اللتقدمنتيجةهوالمعاصرالادبفيالبطلانهزاماناستئتعوقدذريةعلىالكرةفداديئهاتجزاًتالتيأالقريةام،والكماتو.الجفاء

منيخصثم.بريطانبالىيزحفالخطرهذابأنيحذرثمالصناعةفيكسيحاتطعماًناستطاعتفمارزقهلاوقلبهاوجف،النملبعمراصبحت

الوجوديبالتفكزالارتفاعوهوالابهامشديدمنمبالىالدكوةاًلىهذاوالحارساللصمنكللاانكما؟الحنانمنقدر؟يتمدءاناو،جلالعا

الدين.مستوىاًلى.الكب!البضاعةقطاراماممهزوم

ولكتهاالنظرقلهذهتأييدالي!ست"صباياياعطشان"مجيوعةانمنتحديدعاجزينانفسنالنجدالقصصبقيةنستعرضانبامكلألنا.

،-فهيظروهـعكسيةمنتنبعالبطلانهزامماساةاناذ،عليهاردأالشريراليطلهومناو،اذااًلمسؤولهوفمن.والمنتصرالمهزوم

الحافرةلظروهـالحياةهلاءمتهاوعدم*جتماعيةالعلاقاتلتاخرنتيجةفيالمعروضبالصراعشبيهاعراعاالمجموعةهذ.فينشهداننا

*نتاجيه.الطاقاتتنظيمولعدمالصناعيللتاخرإيضاونتيجةتخطبطامامالملتهبالحي*نسان،الق!رامامالارادة:اليونافيالاب

وتحليلهاالعالميالادبمننماذجبعصتحليلعنداننيوهو:الثانييفقا،يعرخالقمرعذاامامالانسانفيقف.بالمزاحاشيهعنثبمالهي
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جيمس،سيلونياثنازيو،اونيليوجين،اسبورن،كامو،لارتراوسارتراوميللرارثرممتوىفيهياضسليمانوفحقطاعنيلا

كوستلر،ادئر،جرينجراهم،ثوسباسوس،فرانكليونارد،جوبسايالعصرروحعنيبرابئيمكنوانما،الكيرأمامهزررفما،مرهما

الخ...فالتموارد،مالشابرت،شواروين.و*خلاصالصفاءمنكافياقصرايملكانسان

الاشتراكيةالبلدانادبعلىنطنقلاالحقيقةهذهانبالطبع)فيمرحياتهميللرارثراكلنظفلو،الايخرةالنقطةالىننتقلو*ن

.ا،ن(بحثتاموضوعيستاخرىحكايةوتلكليسالابلنايعرض"جوالبا!عموت"مسرحيةفيانهنجدالخمس

ع؟لاءعندالمعالجةواسلوباًلنظروجهاتاختلافمنالرغمعلىالمادبركلوقيمتهنجاحهاسالنهلىالانسانيقئممجتمعلمملكتضحيةفقط

ووضعالحديثةالحضالىةخلقوقدالانسانانعلىمتفقونفهمالكنابليحيلحياتهدمرتالتيالقيمهذهيتبئىنفسههوولكنهالالستعماليه

لتنهسىتنقلب-توقعماغ!على-دآهااستمرارهاتضمنالتيالقيمفيقلبهالمغروس.الخنجرنفسيتنونيلابان.جحيمالىاًبنا،لهحياة

ضي.قلقانسانالىوكحوللهقلبهالتسامحقوىتنهزم"الب!تقة"مسرحيةوفي.*خرينبهليطعن

ذلك،فوردهنريعندواياتهاحدىفي!وسباسوسيتحعثارثرويقول.الحدمةالنئاتوارهل!الدينيالتعصبقوىامامواًلعب

سجينالنهايةفياصنحثمهائلةمناميةامبراطوريةخلقاللبه!الرجلارهابظلتحتالناسلحياةمورةانهاالم!رحيةهذهمقممةفيميللر

الخصوصبببنوالمخبرينالمراقبةبابراجمحاطاهو،اطلقهاالتيالقوىتلككلقيمةليقتلوا-الداخلمنانفسبميعادعونالناساخذحيثمكارثى

اخرىوبثلمة.حياتهعلىالاغداءمنخوفا"أجورةالاشقياءوممصاباتا!خصبباتتتحول"النبنيومببنذكرى"مممرحيةوفي.فيهاخيزة

السيكلةترركونهفىنابعةال!يناالرفيالانسانطساأاًتوحباًلكوحبالشصفيموتح!مالىاًيوميلأالط؟سغط!ح!

رجالأالمصردفييمملونالذيناًولئككلكافيربما:حيثهقوانينهليوفي.السيسارانفيادقطحبيعمعلممالفيوالمسؤولية41دجلأ

وقوانينهالمعينةمركنهلهساراد!همرفمسالمصرلىولكن،طيبينفرائزاماملاسطنجبةالقيمجميعكنهرم"البسرمقمئظر*مسرحية

شتاينبكيصوركما3-ارضهممناوكلاهومافلاحيحرمتاتيالخاصةالمملهلاقاتامامومثاليديلاسطنانهزامويتمئل-.البدثييلائسان

."الغضبعناقيد"في."ابنركلهم"مسرحيةفيمورةباجلىوالربح

.المجمومة.هذهتعالجهماوهذاالمجتمع:نهايةلاماالىالموضوءهذايتكررويامزكينسوعئد

المجهوعةهذ.عنهاتعبركماالانسانمإساةانهذامننخلصاننابمنفيضغطاًليوميةالحيل!ومطالبوجفاهـروحهوقيمهبتقاليدء

يذا-انهاهذاالىونضيف.حياتهظرولىامامحريخنهفقدمنتنبعببشاعةينسحقواانالى*فرادغئدالمتفتحةالحيوبةالطاقةعلىوقسوة

والعيثالضياعلممنىخاعامف!وماتبمث،بالاصحاو،تقدم-السيب.لهاحدلا

قفةالىليتحولااليتافيزيكيمحتواهمامنتجردالقد.*نسانيينان:الحقيقهامامالانسانانهزامرباعيتهفيراًريلويصور

اصشوهاوباتاني*تجاهفقدانهماوالعبثفالضياع.اجتماعية4لحأكلفي!ناتمكشفوتعميئغمفىضايئردادال!ياللغزذلكجوس!تين

.والماساة.الغلاالتزداد

عنذ،التارينيودخلالطبيعةمنالانسانخرجانمنذالمشكلةتبدا.ال!قيقههذهتؤكدالتي*عمالذكرفيضياًنفشيماننا

وبالعذابص"ي!نهبعردجنتهيخلقانلحببهقاعبحعمنجنةمنطردان،اوهـاراًجون،شتاينبك،هيمئجوي،فوكنرعند،نهايةلاماالى

؟الخروجهذاطرحهاالتيالقضيةهيفما.والمعاناة
...لا.ه.عىعرحسحر.عرممى.ممسيعحرعي..+مم!رلمسى- مكاتلقوازي!هاحاضعا،الطبيمهمنجزءالساناكانعندما

ناعليهفكان،موتهوعنعنهاانفصلعندماولكنه،عما.هيجنته

فتمنحهلقوانينهايخفعالطبيعةمنجزءانه:المزدوجالموقفهذايواجه:حديثاصلر

الوقتذاتهفيوهو،الخامةحركنها!رمنلتمتصهتعودثمالحياة

.الموتالىبهتؤديالتيحركتهاعلىوتمردهبهالوعيهالطبيعةخارج

جوهرهمافيوهماوالحضارةالتاريخ*نسانخلقالموقفهذاخلكلمن

رفضان.لهاالخضوعمنبدلاالطبيعةقوانئعلىللسيطرةمحاولةء!روه-5

الطبيعة.منجزءايكلنللسطريمنيعلمهمفضهكدد!نالاخرين-!.ل!وص4- الىعراعهيتحولاذ*نجاهمساندتا!احطدايحم!ولكن

ينشأهنامن.الطبيعةمهلسيكلتهدا-،

ضحيةفيقعالطبيعةيقلدانيحاولهواذوجودهوعنثيةضياعه

تقليدفيالانسانيمضيثم.ماسالهتنبعهناومنوقوانينهالحركتها

الاجتماعيةالقيمخلودعلىالتأكيدخلمنبالموتوعيهفيلفيالطبيعة

دوراتها.منكمجرد/مورةالطبيعةمنكجزءنفسهويعاملوالطقوس

فمالطبيعةينتوسطلبعركعاعهحإلزفبداخرلحوهرحتيميلحقيقتهببطنافإحعةسععاودعيةلانمم!الهالرا!بهالىبقلم

الثوريالموقفهيالمثلىصودتهافيالانساميةفالمواج!ة،اذا

فيتغرالعالمتغيراًلىالهادفالفعلمنيندأالثورجميان.التمردلا

التمرداما.عليهاالسيطرةوبالتاليالحركةلقوانينضهبازديادعوتبئئجديل!روائيةموهبه

منه.جموىلااللي*بلهوالصراخمعينلوفعالرضيمبمدفهو

متمزدينكونهمعنناثئةا!موعةهذءابطالماساةنت-!هدالحديتالعربيالابسماءفي
فييحملتمرثعمومن،الطبيعةشكليتخذاصنحالنيي.4

صور"السليمةبسليقتهمالركوااذإلتوربم!انالمومويج!ببلردثعأحله4*دابدار.سلى-375!.ل..3كثمن

القصص،هذهفيفياضسليمانالاستاذيقدههامامةاضدلآ.وكلك

اًلشديد*بلهالبطلالحديثالعربيقصصنافينرىانتعودنااذحي
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.510":.نفسهاالافكارلمنيهمافيتطرأوالحارساللعيمنكللأنرىعناستببضفقدهنااًما،منهوبهادونالثوريألموقفلجنالسذاجة

أذن"لنفسهالحارساضافثمني"العرباتهذهفيماكلكانلو.المتمردبشخصيةذلك

."لصااصبحتلمااذن"اًللميواضا!"حارسااتخلتلماقداًتيالتقليديةانتراجيديهالشخصيةليسهنا.اليطلان

كضاياوانمابشريةكمغلوقاتهنايتكلمانلاانهماالواضحومنالخاصضعفهانتيجةحتنهاالىيرالسينماشالضةعلىنشاهدا

ذاته.الكلاميقولااًنبدفلاواحدةمشكلتهماان:مطروحةنهايتهاالىتسرشخصيةولكنها،"ورامكانه!انتبه"فنصرخ

تمامانعامنحناذ.الاستحالةنقستقابلنا"الاعرج)قصةوفي.العينينمفتوحة

تعاطفمنبينهممايزولانيمكنفلافقرمناًلريفيونبلغمهماانهبعزاء.التقليديالبطلمشاهدةمنيخرجالمشاهداوالقارىءان

ومعتقداتهم.قيمهمعليهاتمليهاوالماجزبالمفقرورأفةومودةواثقولكنني،عادلويخرومؤلممحزنكلهذلكان)لنفسهيقولهو

يمكنكيفايضانتمسامل"والضحيةوالجزاريهوذا"فصةوفيإ"لييحمثلنانه

صراعاإبخلاندونالفظ!مةالصورةبهذهويتكشفالشريتازراناناذ،لحليهيحسدلاوضعفيفالقارىءالمجموعةهذهفياما

صاًعافجردانإمكنوهل؟العملرزا5تحرماك!هيةالريالقيممععنونبحثونثربناكلاننا.حياةاية-نعيشكوننامنتنبعالمأساة

هنالكالحياةفيتؤثراقىالعواملجميعمنالمريففييجريانسانياشبرالاخرينفيونضوض،والمعارلىالامدقاءونتخذ،والحبالاطمئنان

اًلماديةأالحاجةويبنوالرغبةالحبعاطفةبينصراعفي5ونحصربالاءر/نالاتصالعملميةت!هلبقيمونؤمن،حياتهـماسرارعنونتساكلل

والترددالجبرةمنانفسنانملكلاكلههذاًمنالرغمعلىولكشناالالمان،حدابعداًلىوماساويمؤلمكلهذلكاننكنشفثموتنظمها

للعملكمقيمينالاعتراضاتهذءفينوجهاًلذوالوقتفياننااذذلكوعينالاننافنتمرد،اجتماعيةعلافةلكلافرانرايصبحانو)المعاناة

قدياضسليمانالاستاذانألماذا.قراءتهخلالذلكننسىالفنيإحاربونوالهنودالموريشانجنودلانيتمردالدينيالمعهدطالبان.كله

فينادرةوبراعة،الفنيةادوانهعلىمدهثةسيطرةيمتلكاناستطاعبببخطيئةوببستعيشلانهااتتهاالمصائبانتعلمونبوبةهدهـ،بلا

خاقطعنبذلكمس!مبفصاالمقت!قىالوأقيةالاشكالمشلمفاستممال!حولواللصالارضلتجزيءتعودمعاناتهانيددروالاعرج،(رتكبتها

مقئعة.وشخصياتظروف...وهكذاالات!جتوزيعسوءعلىثورةوقضيةوطنيعملالىالرقة

ماوهياثخصيةذهنفيالفكرةاوالانفعالالغقاطذلكمثالالعفىاء.هـقدوالانهمبؤسهمعلىيتمردونالناسهؤلاءاناخرىبكلمةاجمي

خيراتنصقلهلمالذيالاولياًلتعببر،واللاوعياًلوعيبينحائرةتزةل4عافياذافنانلكلبالنسيةالخطولىةبالغةقضيةيطرحبدررهوهذا

اللعي))قصةفي.محطهعلىالوامحي!-كأوشطر.لهلاالابخنم،ميهالانسانان:اـهامةالةاثهذهنجارالاعفييأخذان-ميللرارثريقولكما-

ر!نفسه:الحارسيقول"والحارسمصاكطل،نجرجلالماذا-ذلكيفعلانحقهومنسيتساءلالقاركه

"؟اذنالموتهوأهذا"يدورالدوامةهـدهفييشمريجعلهالذيماأشيءكلوينمىالمانرق

.نحملانلامفضوحتانعيناه،الف!متل.علىاًمامهملقىال!صكانإكونانالفنيالعملمنيطلبانهاحرىوبكلمةأينتهيخنىويدرلى

كأنهمسضسلمارآء...اسودرطبور!دينماروووجهه،تعيراي.)!"يحدتأفقدلهبالئسنةالحدوثممكنذلكدامما)!فيقولمقئعا

وبثاعهحاالموتبعوومحمدلاوعيهان.الاشغرابلهفاجاه..نائممنالبطليطلبالمراهقاناذ،الناضجاًلقارىءهنانعنيانناوبالطبع

كا!طاخرىومنناحية.هكلىاركوناناهـتحي!لىمنانهالبخيلحتىصلمم!4بافجمةالفنيالمملان،تحقيقهعنهويعجزمايجسدان

الخواطرنجتوارداًلكانبلمهلمهـ!اللصومصورلشخعية.نقمصعملية.يقظة

مجانياالموتكونعلىداعغواهـخجاجاعبار.لهفهـانت،بينهماوالاحلامبضتعانيانهانرىالفوءهذاعلىالمجموعةهذهنناقشعندما

العد.هذاالىوعاد.برااثخصية.قفاجئنا"الرجاليلدعندما"فصةفي.الهامةالنوافص

اسلوباستعمالفى،!الكالباليهاإلمجأاتيالثانيةالوسيلةامافبتنجدهاالذيالوقتفقي.تفسرهايمكنلابتصرفاتالرئيسية

التيالكلماتمنخال،العباراتقصراسلوب:التعبرفيعارمبافتومده.اللأيالجنيهفترفض؟لهئديللجتدكطوالفومالتعاطفعلىقاثوبئ.

بينالجمل.للربطاًلعطفحروفمنالاكثاروعدم،للموقفتقييماتحملبضعةفكسبقدميهاعلىو)قفةيومهاتمضينجدهاللمصحفثمنالها،

الموقف.فيوحيلاةحضورلبعتالمافيالفعليستعملانهكماالمعهدطالبجعلالذكيماثغ.الحلفاءلجنودنفسهاوتييع،قروش

يشدانه.المجموعةهذهتطرحهاقضيةاخطرهوالاسلوبوهرامنليحميهالمصحفإطلبالهندبرالجنديانيدرلرالصغ!الديني

لقارلهويلتفتواخرىلمصةبينيتوقففالكافب،تماماويقنعهالقارىءولرلك.سيحاربذلكومع.هوحربهالحربتكنلم)ا-سيدهلاموت

بالضبطشاهدتهكمااليكانقلهواناحمثماكلهنا؟اترى":قائلامثل!لمطالمبتأتىاينمن."يريدهلاموتاعنهليدفعمصحفايحتاج

لهماعلاقةولامترابطةغراشياءعناحيانا،نحدثانني.تحريفدونالسؤالونفس؟اًلهنديالجنديهذاوموقف!مشاعربحقيقةالوعيهذا

متريوالعم،عليهاالمعلقةوالذبائحالقريةشجراًتلكفاصفبالموقفوهيتعاطفالقصةهذهفيالهـاتبيقررها.اخرىلضيقةبالنسبةنلقيه

التيالحاجياتاسماءعليهااوراقاالبلدةاهللهيكنبالذلىالاطرشالىودفعوابدائيةحياةمنانتزعواالذينالسودالجنودسالطالب

؟العمدةودور"الحاراتومدخل،يكلموهانمنبدلا،شرا!ايودون.لهايهياوالمحديثةحرب

شاه!تهمالكاروي-حثمانقلفياميناأكونحتى-اننيكماوالانسانوالحلىالامشاظنجياعياننصهقبانايضامطالبوناننا

شوهدالصباحفي.الاولىالليلةفينبويةضاجعرشاد.تمليقلونمختلفتحاربالتيالدواًفعبحقيقةالتمييزعلىقاثرينكلألواالعادكعه

قهاجمهاقليلاالستاذنثمونبويةهوسارالمساءفي.محمدالحاجمعوالحربذلككل،السيكولوجيتركيبهمفيذلكوبأثراجلهامناًلفثات

"!محمدالحاجويحرموز،م!الفظائعيرمحبونسالجنودكل-والجوداحشا!متمزق

الوسائلكليصطنعبالفكرةيقنعناانيحاولوهو،الكاتبان.والاطمئنانالميشنعمةمن

لنايقولاًنه.*!لىوعلىفرةايةف!نهفييكنلمانهلافهافناالطالبيرمدالذيهوألحالىبوعيهالكاتبانالوافحمنان

هنالككانولو.شيءكلاذكراننيترونانتم؟ةالفي"مستغربافيموقفوهووالاخرين،الاساوربائعةسكينةكذلكويمدبوعيهالصغير

.07"لذكرتهافرة.الحربموقفغراخر

واقعيةعناستعاضقد!و،تماماواضحمناالكاتبهدفانحولكيفنرىالحدرد"علىو""والحارساللص"قصتيوفي

اًليوميةالحياةوتتابعفوضىفيهيقلدبعرضوالشخصياتالظروفلانهابالسرقةتمامامقتئعغراللصاًن.لافكارءبودالىأبطالهالكاتب

افكارنا.إتصرلىبمن..والليلة"يتساملاذ،البريطانجينالمستممرينمنسرقةليست

.سعادمعيسيرسعيد.فارسسليمانشارعفياسيراننينفسهاالقصةوفي.إ"إانجليزياليسسنصرقهما؟..الخسائرنلحق
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هذافيتبدوالالصطورةان.الريفيالمجتمعفيتعيشواقعيةحقائقويتهامسنانسويايجلسان.داخلينقاراًهمامقهىفياجلسالعصرمئد

هذالتخطيطموحهوعنظروفهامامالانسانعجزعنكتعيرالمجتمعليمونعصعرا!ب.بيتتأثيثكاببفعنيقولانهاجملبعضاسمع

.يكلنانيوهولهكمامستقبلهمخلقخلالمنالواقعثم.المصايفاح!دعنيتحدثانفاسمبهمابمنديليالعرووامسمح

الفعاية.مسلوبعاجزاليقفالعالمعلىذاتهباسقاط*نسانيبداسعادابيالىباللمابقرارا،نخذانه.لييقولصديققيقابلنياثصرفى

يجديهلاغضبهانلريدلىولكنهفضبهيثر*رضيعمالذيالجفافانفاجدالصحيفةاتناولالصباحفي.ي!فعلألاانصحه.منهوخطبتها

مسورةخالقاالجمباءالارفيفييضمهانه.الخارجعلىفيلقيهشيئاتةعلىيمتدي:مثيراوعنواناالجرائمصفحةفيصديقيصورة

الطبيعةيملأوهكذا.والخو!العجزليجدلذاتهيمددثمظضبلاله.خطيبهامعتجلس

عراعه.خلالفقمماالتيبالقوىحولهيلورراًماكلمن!اًليةبكيبتالليبالشكلالقصةهدءان

العالملبناءيعودانههريمتهامامعاجزايقفلا*.لسانومنبهاتتميزقداليوالمواقفالتعليقكمنكعرا-شحولكنهاتمليقآو

امرى-ناحيةمنسوليتني،ناحيةمن،ليبررجديدمنوالمستقبلسريةعلاقةلهااناذصديقيتخدعكانتسعاداًن:الرخيصة*طرم

.عجزهتستطيعلاالتيللقناةعورةوهي،منهالزواجتنوياخرشخصمع

ولو.العراعلمواًصلةشثوءالتيوالقيمالمبررانيغلقهنااتالنساءيفهم.امالذيللثابموراوصديقي،صريحةعلاقةكونان

اً!نياً!!ثلالوجد،البهاًيلأالمبت!إتفيالمملىاً!!يماًطذ،..ءكإـايةاثهياءهلىاًحلامابنيالذجم!للشاباو،والاميبهنبمه

وان،جنيهدموقهالمصادلصودلرا!هاالتيوالصوسالعمهاد!لتاًلتىديه!الصاللامبلا!شعاركلع!تمغتفكله!لكونكن.الع

ينفصل*هساسهذاولملق.المتعةساماتوابتهيئانتهىقدالممل.الاعد*بها

التيوالطقوسالجماليالغناءخلالاًلحلمفيويميشوالمهمن*سطن؟متكاملفتيعمللايجادكالىهذاهلنتساملاننافي

.تستئرءوالشحصياتالمواقفمعتلقيهخلالدائمايتحيزالفنيللاملاننلقي

العطثسمنتشققتوقد*رضنرىصمايا(ياعطشان)قصةهـفيويثربالواقعيةوهما.بخلقالمفنلانذلكيحعثضددااو،المعروفة

..بة....نستظفنحن:الحياة7تثيرهاالتيالسيكولوجيةالمملياتنفسفينا

ق!رلعطىحاسعمصعرفائثمعئالنقعىارلماءالاسطوادضمنممثققةموضموععامالكنناوالشخصياتالمواقفونتقمص،الشخصياتبعضعلىوافراحناهمومنا

.....لا.....لأول.والسسعادةالرضىفيناتخلقالاحداثبعصانكما،*حرى

وامكاليةتنصبوحيراتجوهراعماقهوفيءاطالباويصرخ.،اتسا!والوهمالرعبخىاًو،والاشمئزازاًلس!خطتخلقواخرى

الصللمسبقبلالاهذسطولتج!سدسمهدموئقمضىفمخلقللفعللحما،لمبشقبليلأبجعلعداخليموقفاتخاذفيمتمثلةهستببريةحالاتفيناتخلققدواخرى

....-.....الظروهـ.كلعنمنعزلى

اربدرذلك،المتعالمحبدالشيخانندركولكننا.(عماراوبجعلونه

المشهـلهيحلانباستطاعتهليسوانهطجزنقيض،ائصغيرجوازيوهو،دلالةذووانه،نظامااكربانهالحياةعنبختلفالفنولكن

مشكلةانابدايعنيلابنائهواعادالكبيراليب!دم،جلرياحلااذ-الواقعتتخطىاقيللحقيقةاًلوعولوسلايملاحدىيصبجبهذا

.الكادحالفلاحتصودهاكماحلتالارضكذلكيتميزوهو.-تخطيهامكانيةداخلهفييحملللواقعتنظعكلاًن

..جدإدةعلاقاتبينهاليقيموالشخصياتوالمواقفالاحداثيلتقطبانه

ممامثحرلحعولى،إهايتدتقمكلومغيعح!معد!يمرلعدددهةقب!ةاهةصوفبمفيبالموةفالعديدةارتباطاتهاخلالمنوثراءتوترااشداللضةفيجعل!

اجوفدفيعا:نجمةكلمعحالقمنويسقط،الساقيةفياًلدواليب.واثععية

ا!ضيطايكادماولكنه،خرافةتلكانلهمليقولالطبيبياتيثمئواتليميشوقضايا.ذ+لهعنيتخلى-تلقيهخلال-القاريءان

:يتحدثون*طفاليسمعحتىالشارعفيجدلللالهيعودالفنيالعملمنينتىوعنمعا.اخرىوقضايااخرى

..الجنمنواحدةمخاوياصلهدا..الحاجسيدكليطدفنانتو"امامهفانفتحذأتهفيالفنيةألحياةنظامادخللقد.ثغرقدنفسه

بيطرجنيهلهطلمت،نزلهاجديمرهدا.بتاعناالساقيةعارفينانتووليعيش،هنتظمةالمديمهوأدكباطلامابعلاقاتهاالحياةليرىالسبيل

"..وناذ4النار!ينهامندأخلنافيثنبعثا!جدبةا!؟؟مذءخلكلمن.اًشدوتوكربا.لفعلا

...اشدوثراءبقوةالحيلاهقضايا

لانهالحاسمنوالنقيضيالنفييكونانيستطعلمهناالطمي!ان
.....الفنيةاللحظةخلالمنالحيا؟لؤيةمياذآهناالانطلا!نعطةان

المجتمع.فيجلرياتعييرايحمثانيستطع"كيشانيتطلبوذلك،و!ترااظمااشلىكبدوحتىالغنيوابوقف

الىتوصلاننستطيعلاسطورةتطرحهاالتبمالمقممدهذءمبن.لوماداخلنافيوالمواقفاللصاتكلك

حاسمتغي!ر-سافقهالذيللعالماًلموضودةالقوأنن.ادراك..انالحل
ص.......والشخصياتالظرولىواقعيةلتحيدالقصوى*هميةكنشاهنامن

لفهمسلإلاهداوللالكنهسطرولمميقمدولجعبقبمالمعيعىكعميقابرلمفهوتمك!للاشطورال!لسمق-*حدانواقعيةاوالئغسيةالواقمية-اًلفنيالعمليعرضهاالتي

للعالمخا!رءالرارمحردلالضافاتاعتقادهنصورعندماالريفياننا.اليوميةحياتنافيبهاللالتقاءالوحيدالسبيلموهذالان

.......من.مثبتليديش!ميةلناتتمثللمعليهاونتعرفامرأبنشاهد
المنطميهوالححةلالرهانالحاطيءالادراروهذامحوللامكانانه--.

...وجديد.منونضهاالمرأ6ولتلكمحبثلليديمفهومنادعم!ذلكخص

وحدمما.بالشخصيةعقتنعينفيرنقفيجعلنا1لشرطهلاكضقصمان

حلمانهااكلتبارملى-النمبهئاوالخرافةالاسطورةثداًسةاناكم.حيلاشامننطرلماوبالتابربقضيتهاوبالتالي

الاولى.*رماصيجعلها-واقعيةاصولمنمستمدسعيدلمستقبلمكملكلي

الىلإنسانينقلاناللذينالتورمميوللموقدالثوريةللنظريةوا!لمقائينثيرانلنابدلاالمجموعةهذهعنالحديثمنننتهياًنوقبل

.!جاءمذافيليغيرهالوإقعالى!وديجعلانهلمالمستقبلهذهقصصمنطصتينفي*سطورةالستممالوهيهامةكجربةكى

لإلمجمومه.

هلسافعبالقامرةلهمااعتبارعلى*سطوركينهحينفي*سطورةمعالجةتعتمد
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---.ء

ا

ا-

زرهرم!شوه-01

ء

ا

صص
أ

م،يالهذاهريالىضزلون"ا!ريلالشيمهالثر.

وبلملأخلاصي"":يلانكلببزيةعنترجمها

ا!

ا

..بعدءوماالتاريخماقبلبريةحلزونةأذنيساس
..ظ.ء.ر..وحشالهـدخان 111مريعرفوحدالله.الضائعةابنالذثجمبع

انا؟.ةل!كعلىالسلام.مفيئةزهرةوالطلمة

هريضعصركمدإلال!ستإةالشحاعايهاةثورمناكثراسبانيافي

شبق.رجلشهوةافرازةالمعفرةالسعاحةياثور..مرحةاكذوبةالموتا

..نفسيفيالهدوءقتلالل"المرابرةباصوات..الوحودتعتلعوالار.ا

اسبحانالاليليسىلكالوبئلطلع!نالحكامالشعور-تلتهمرائحةص!لترابا

الحب0عليلرةغبةبحمدلشعرزلثيرة..يآآلحداولذقلبكلا..الحيلة.امابلهمنليصطاىالمدز10

..بقرةغثاءالاشعرمنليسالنبيلبالدمينضحبالنعومةيكفنناالمخمل1.0

01طفلوبكاء..تقدمتورو!فاشللانفعلوالقساوةا

محنونثورنحيب..الكرامةلاتقتلالرماح..الرحيقلاشارب!لما

انتسل0لقد؟اسودآلرحيقا

الثوريقتلالاسبانيالرهقةارواحكمبانتظارالفناءء

الوتضحيةذهبوهمبجواى(لمنفسهالىداللونيروذامن"!..ة.لسا ..العلباحو-

بابلواخى..لوري *ماتلقد
..اصدتائطياالموت

ء!سخيفةددعةقصائدكفينسيتني!الشهيدالعاعالهارو-7 سى.-لو

لحظةعمريانسانانا-؟-

-6-..الاحلامياكلنجمةعشرةست

.الثيرانعلىلاتصليالكنيسةنجمةعلىويغفوتستموتانكتقول

!السلامألارضعلىاكذوبةالصبح..الملونوالخرز

..الدمينتربلمالمسيح!تعاتبنيلا!بصلبكشننأ

المقيتالهدوءلموتيالتراتيلوكلذكرىاغفلتلقد..بابلوالمخدوعالثورآيهأ"ا

الشجاعةالروحيسليلاالارغنناببالفوحثى..فرانكو..لاتذهب

جلالفييدفنونو.حدهمالجبناء.والدمالسمبجنونالموسيقىستصدح

الحزنوموسيقى..احباننسيتلاتذهبارجوك

الابديةالىتشيعهمإ!امراةالفاجلكمقاصلياني

..كافرالاسودالثورزوجتيالعالم..لاتذهب

الانجيل.يقرألم،زهرةمليون-اه،مكالناسيتراقصنغدا

..ماوقعبدالثورعينيفيتتفتحالمذبحالىمقادوانتا

ةإ.عليكاللعنة!للحبالضيقةالشوارعال

احرقوه..الجميلالمجهولايهاالساحةفيتصب

..005الدمتسببوالحروب عدبو

احبك!ولكني.لنتهيلار -كالمعل

شجاعتكليليت..بامرأةيفكرنياللوز..الموتالىانت

..واحدبثوررجلالف.-شرهةثلاثينيةإ!كذلكوانا

...الفمناكثراعصولويسآكيسايييد.ابيمبععرب..ضجةالهدوءا

!!المهانةالشجاعةيتها1

ا

.مح!--!----صى--ححه----صمى-----------ص!ى--عى-مأ
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ال!ال!جصر!هـجملى

حببلرحيلربقلمقصة

متناءلابحنيقوتحس،قديمةتشردرغبةتحملانت،احتمانيحدودفرل!،غاضبةابديةفيمرمية،ال!وفمنخورةالمدينههذءس

وت!هر،طجعكابرراتضغطصاًلىة-(ددان!ولديك،الفابةالىللعودةيميعهم،الشمستحتيتجيفونوبشرها،عاديةنماذجها،البحرقاء

..حرتك...فجاةيفهممصركاانسانا*نخىكلدولماًلجشع.،

الىتثدهالتيجذورهلمعن"وفكرت،بينناإقففشلااحسستللمعبداًلمجأوراًلمقهيفينجلصونحنبذلكيحدثني،معنكان

متئة،اًيام!لو!فيتقطرغائي،مق!عأالدووا!،اًرضه.اللونالقرميديةالعجاو؟ئصي،الرومافي

ثخيفني.،متحفاكحولالنبمالمعبدهذاس:"لمع!"قلت

(غلىتممتيجدفابمتبرحيدلزامب!لم!داًاًوبرحله!بالبيتىصبغادهابروين!قبلهـو،دميكرعفعاد،ضيقيةفيكنتصبنهجدط،مب!كه

ارتمائ!افيانها"اليهاونظرت،قدمبايتداس،يشيمةاًلارض...ئسثهاستطيع

."منيحريةاكر،بصببمهومونؤتمعلى...تمامايعيكان،يتملانيوهومعنصمت.

لعينة:بسمةيخفيوهو.

الحجارةمواج"ةفيمعنوكان،العتيقالمعبدلجدادظ!ريكانبله:لآ.؟أ.مصعوقاتبقىفنىالى،جددانكتحطمانلكآناما-

...اليانصيبجائؤةاربحلواتضماف:هتفعنعها،الصلبةساارحل!"عادل"اسمع..ذاتكا!-كلونلانتصلح!وانت،الزواج

..؟؟بهااصنعماذاخمن..كورايكما،ا!سكندريةالىالعامهذا

بقمكتباوتشتري،بقسمنسر-:الكاسفيالبيرةاصببدأتهذافيمالمكانتئتيلااًنت..للمجهولشبقااًبداستظل-

...البعيدةالمتاوواتفيهلنعانق،المافيلالقسمحواز-سقرونقطع،اخرالهربشود.!.الاسكندريةهذءلكبالنسبةتمني.ماذا..العالم

..-...جديدة"هيلين"عنارحثام
علىلهمردا،لاهلياشاحها،كلههذامنشيءلا-:مرخ

المخاصىةبطرإقتناالمالمفينتشتتعندهأ،حرنجنىواستلم،*عانةللارتماءتعرفنيوجوءمنهرببل-:بطرفهودفمنيشفتيهزم

...ضبطكلعلىالمتمردةلجدرانهاالاسكندريةاحبانني...جديدةوجوءكشفدوامةفي

..ء.......ـ..0.الثعتناه!ة

".مل"علبهارتمتومجاء،المولدةم،البيرهيمتصبدالا..

تخنرنيانك.،بالترففنخمانتفعلا:معئعينى!يبريقولمع،بيننافريسةوةتفقد،الدمكشفاضروكنت،مريضةاميكالت

متى،العا"جامماتكلفيهالالمن،الاغنياءبةمنمسروقةبسظةفيرأىاىنييكوناًندونب!لهايردبم!انيستطيع،مفاجيءكسمم

؟ألة.بةاافيللتسجيل،دمشقالىراحلاليوم.اًئت:معنوسالت،الموضوء

...لعر-لىتعودانمارايك،الصيدليةفيساكون،والتصفالرابعةوفي،اًلجاغن

فياسقاطيوتريدمطاردلانكآا"ل.م"وبيرةلتشبع-...*نسي

تجيفوالقماروالزبفالعاريكفيهاأما،اعودلناننيمطمئناكن،الفخ

.؟از!هافيثمن،ليرةبنصفبتضحيتكافركنت-:عردفاللنطلآابتسم

00000001أكامو""لحظةتحياانتريدهل،اًلانكمتاحكطائيةقاية،قهوةفنجانن
المسسععالىسمبصاالم-

قدم.اخرخلعتلقد-بالو!مهبظالسدوالقد،ا!رضشيمينكلبضمنهمركنا-

اشركنت،صمتلحظةوخيمت،شغففيالنيرةنشرببدافاتخمثوابدا،والسطحيةالتفاهةفي!نغرلىلاننا،عنامبممون*خرون

انالماذا"المدإءفيالمريضةونوجتي،القريةفيالمرإمةباميفيهانمركبر!أنا!شا،بضراوةمعقدوننحن،والماسا6وا!وكتالحريةعن

فياتساءلوكنت"بالاصحاءيضحعالموسطالمرضبسياظملاحق..العثمفييسعانتموضععنشيئا

خيية:،وبيرةلحماوطلبت،المشروبمقصورةبا-لجاهامرسيعنقفزى

!نموتلماذاانحزنلماذاانمرضلماذاً-حمويلفافةيلف!را.وعدت،مرةالعامفينثربه،اميركياودخانا

اثشفهلم،اراهاناًتمنى؟زهيراحوالماهي-:.معنوسالت:وابتدرني،تحتغربدأىالتيطبتيمن

يعي/وهو،ببطءافهمانا،برعةالف!م!علىهائلةقدرةفلديه،بعد؟المترفالبورجوازيايهاماذا.طلبت-

منا.اكر...2ءلمرلعابكيسيلودخا.لا،وبيرةلحما-

ويعيش،كا!وقتولديه،لامتحانيتقمموكأنهيقراانه-:وردالوج!اًئكهيبكهغيفههاللائكالوليمثهبهذ.اًحلملم-

الودفييصدركتاباًيإششي،مثلكبورجوازي،واسعةتجارب..متزوج

لد.بستوفاسكي"العرصاربالانسان"لهاًىاناوصاني،ذكرتنيلقد،را

بالمناسبة،..الليلةدمشقالىتذهبلن،ثمنالوليمةلهذء-

المكنبة.منمنزوعة،جامعةاوزوجةفيهابيس،جديمهحياةنندأاننحاوللالماذا

.موجوداليس،الكمابعنسألت-اعيبداتلانني،الاسطورةتحصمبرفبةاحيائاحسا،مستقبلكلمن

.بيروتمننسخةعلىاوص-..فقطاناكونان،قلتكما،لثيءص!حيعمم

..الاوليالصرجةمنكبحرامي،الخنزيرهذا-فودوالتشردالعذاباحتمللااناس:كانجةانهراًميةفيمعنرد
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خلالهامنادفض،اًلانتحارعنالذاتيةتجربتينيةكلمةلكاةولانلدإ"مقدرةوكانت،صحفياالقاهرةجامعةفيإدرس"زهير"كان

بمدد،نحياهااًن"جب،الاخرينافكارنقرأعتدماالاخرىالفلسفاتكلالمقهىنفىفيإوماحدثني،الافكارالتهامهلى.تعبيرهحسب"شنيعة"

انا،العابرةاللحظاتعلىنقبض،الوجودعلىاطلالاشافينلا!ها،والاسطورةالعدءيةماوراءالىوالنفوذالانتحارعن"كامو"فلسفةعن

لي"ولسون"انتمائيةلاولا،سارترقلقولا"كامو"تمردامحيثىلافرةلياوضجولقد،بالكتابهيكماكاموبتعابيريلتيكان،والحنين

؟ولافحونانهم،المفروفةانتمائيتيولا،المفروشوقلقي،الخاعيلمرديمقهىفينقاشفيمعهواثتركتادراكمهلصةفيالموتسقوط

يقراون!"كرون،افكادفممجهرتحتذاتياكشفوانا،انسانهمكلجارببالروايةماخوذكنت،والانتحار"المهزومون"مول*.رر!"الشاطيء"

..ازماتبلاوهمونعن،دوامتناموالفشلاعتبرفانا،بحرارةالضشلعانقتلانها

..*كغرجولموقعتانكلعلمهل-:زهيردمتم.ومنف،باصرارنحوهامنبذبون

فشل.لقد،اللحظةعلىالقبضهوهذا-:معنوصاحانلاالمهزومون"!عتبرهل-:خبثفيفمز"رهير"ناقشتعنمما

شي،الم!كظةابحثواهيا،ملعونونت:بكلماتالجطانهيت..شعنيعانحدارنظركافيانها؟فشلت

*نحارهذهفيالعوارلأمنودمونا،بثريبهايحاململحظةهبر،بلائدحادحملتلقد،الفشلعطاءفيانتصرتبلس:ورددت

...العني!مةوانا،،انتاذهاببساطةفيهامقيمالفشل،اًنحدارايهناكوليس

وال!يملنا،انانافكالكاهمهملنلنمحدصخنفأمنلاهكذا،حصرلعرعسوسنىيفه.فيالمثمنودالعالمهذاإرفضونالذين،الامربنمنوحفنة

.......الموامةفينسقطانهذا

والعطثى.الجوءمنكهالكبدأت،صامااوهرقا

كلكفيالمدينةو؟متعنا،الليلمنتصفبعدالثانيةحتىشربنا..المصطنعةبنهايتهامارايك-

و،.!مللىعميقحزنكان،إلصباحفياستيقظناعئدما،الليلةوالقىاسشملم..اًلجندبةارتض"بشر"انفكرواكميرون-

..صعبةاًلهلقظةوكانت،لؤوسناإقفكانالكببةالىبالطرلىليدقع،اًلشباكاماموقوفهفي،تمررء

الىنعوداظ،وداعا-:ودهتهموعن!ما،سفورةاللحظةكانتو!نت...ئتحركان...الهاويةالىبرئفسهلير!!،حي!ده.قمةعلى

..شيءكلتلاشىثم،حقيقيةليلةكانت،الخعثرااروايةلمنة

زإتطتكثفانيجب،كالطاعونيجناحكالزواج-:ذهير!احنارفي!تهوإرصا،المعركةيرقبمعنوكان،لئعاشاحتدم

..ار!الم:زهروسالني،الد!رالجدل

..الممصيفالىطريقيفيوانا،!اخليفيتهدرالكلمةوبقيت.؟الرياةثجاعاتكلتفوى*.ئحارلحظةانتعتقدزلنقاما-

الدخانوعلبة،فرغتالبيرةوزجاجات،الرابعةالساعةكانتبالطريقةلئفكدهناونحن،واحارةالجطتتقصدائت!،هير-

معنمزفىعندمايخيمالطبةمنرفيفوبدا،التلالثيعلىاوشكتاحبهذارغم،بعدهاولنهتحر،محدودةموازنةضمن،نلسكلايةاًثعا

..محاعروناننا،شيءلايمفىلا،+لحزنس:السكونمذا

ملني،الذيامرسيسامتزواشاراسيخلفراحتياضعكنت

:الكاسالىيديمددت.وتوقفت

اترلران،+لموتاواميتموتانمعنىما...معناًشربس

مصلوبوالعارمبحريتييوماساقيق...اوومأشابقىسابينننابجدثرك.زبفأج!ي!أصا

وجوفافيينثروغبارتهبعاصفةوكانت،الثارعفيانقذفنا

مررنا،محضعاديبشكلالشوارعفييمرونوالناس،جوفنايعبيء

صاحبها"السلطةواعطاني"الصرصارالانسان"معنتناول،المكيبةعلى

عدنظ،انتهىقدالكشفيكنلم،الصيدليةدخلنا،لراسل"والفرد

.*عصارلمواجهة،الشارعالىالمبدممةللشاعرةالاخيرالديوان

..جموهوايتكهيما-:سخريةفيمعنسالني

الوجوءارقبالشمستحتامثيان-:مبالاةلافيالطبرإجبته!!اًن!وى

السيروكملنا،التحيةوالقينا؟القريةمنبالثعخاصالتقينا

الىومرعت،الفحصنتيجةتناولت،الصيدليةالىعدنا،نقطةبلا

بايرالطبيبعلياشارعاليةبنسبةتسممهنالركان،الطبيب

وافترقنا....الميالةالىامياًطبانووعدته،المصل

لانام،القريةالىبالحضورافكركنت،بالئاتالليلةهذهفي

لمطووبد؟ثبقدلمد!متشركلمةلحازفيلهعئيقنىافثملتمعنءنيباحبرعندعناخببرهصلر.لق003الثمن

صانعامظفرابيليعودالجصرانبين*نعنيينحث،تفتالتيحريتي*داسدار

حريتيتابوتفي3أتمدد،جمدانهنا-بلاوانا،اخراسكندر،ذاتهمن

...بالنجوممبقعةسماءتحت...الزيتونحناتمعفشليوامفمغ

جبلرحيلر
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.*!ء!
!ا!بهىلمح!اعئعصرضىجرجمع!ؤطلصطصا

نجتروأصراسسلددر
سرجمضمسدقمضمىحمسا-

،،،*!ههسهمهههه!هيم
بمعنىنصفهااناردنالوكلهاالحركةخلالالزشيةالقنابلمنبدفةس4س

عناسرارهاتكشفلانهاالمحبكةجيدةصالاتمسرحيةانها.ايجابيةاكثراددراماتستطيعهل:سنواتلعدةالآقرالسؤال*لادوفد

سواءالباريسيوناـلمشاهدونويتلقاهايوقمهاالنيوالامانةالدقةبكلفاذا؟نضجااكرشيءالىتتطورن5محاسئهابكل"للاوافعيةالباريسية

اما..كولومبيهالفييهدةادمناوالثوارعمسارحروادمناكانوافياونراما،نولالنزعةالمماديةالمدرسةنولاباعتنارهألنيهوكوكتوكان

التقاليدحسبالفرنسيالنترفيهويستخدم.السهللميدان5مهواًلحؤاززولام!غ*،هأـ*لمول!ا!كأراًكواثببريزهي"الجهنميةالآلة"كانتواذا

يستطيعالمرءانحنى"دجنعيحولكالمبافندورالقصةاما.الواهعيةمقدرايكنلممالرجلهذابهـون!بكهنرياين،الس!دهوفات

الفرنسيةوالافلامالئائمةالفرنسيةوالرواياتالمسرحياتبكلربطهاالعقداواخروخلال.تظهرانالاولىالاهميةذاتالفرنس!يةللاواقعية

انزوجيةبالخيانةمليئةفهي.السواءعلىوالجيدةالسشةاًلرديرئةلي!3!،ظ!!،4والال.491عامجاءوبعدنذ.اًلرجلهذاًيظهرلماًلثالت

والانتحادالمروروحوادتالنساءلدىالمثليةوالجنسيةالاطفافىوقلولم.مجديضركلاآوهذا."فرنساسقوطسبنتالسفسطةانالى

سبيعلفيوالموتمرنسالصالحاًلحربور!ضاـدنومغروةفياًلمزدوجاصبحاناًإنحررةفرنسامنالاخنارجاءتم،91آكافؤ،مذابننمر

الفرنسيا!ينمأمخرجيريدوماذا.الفضبالرإعبمالناسمننفرنلرذيهمسرح.اخرىمرةلاواقعيمرحوانهاخرىمرةجدجمامرحلىها

الحوادتميه.فدورالذكيالمكانانبلةالطينيزيدومماأذلكءناكثرانه:المعلقينا-داعلنكما،اخروبمعنى.ذاتيمرح-الناطنية

الوحداتاننلاحظاًنالمبهحومن.التانيةالامبراطوريةطرازعلىغردة.وجوديمسرح

كلالمناكرسارترجمعانوبعد.الجحيمفيب!ةروعيتقدالمرحية--ا!سبوجهتمنىالتيالوجوديةبالفلممفةمسمىماتأيرتعت

جديدةمسرحيةاخراجفي-شتمرالتقليديةفي"لعميقةالسينة"لمسرحيةبرأهـلجأءتمسرحياترلجنءتب،4وبمصرالداًخليةوبطنيعتهبالفرد

متللفنهخامكمادةاليوميالادبيستخدموهو.العنامرتلككلمنهـنوانه؟لهعارتربولوجانكاموالبسوههاالفرنسيللمسرحجهيد

معر"لا"كانتواًذا.الكابهذافينافشناهمالذيناـلذنابمنكثرعلىمسرحاخرجتقدلسارتر)1("لامفر"مسرحيةاننلاحظانا"

تحولتوقد.عظيماحداالتهكمفيهوعلج!يمفهيصالاتمرحيةورىنت"الذباب"سرحيةوان،،91سنةمايوفيجمولومبيةالفيه

مسرحياتفيرقيقةكانتاًلنيالتان!يةالامبراطوريةطرازذاتاًلمناظرايراماحلكفيكوبورداءعليهوقعفدوكانقبلمنرولأنشارلزاًخرجها

هـوومأبالاحرىاوالسفليالعا)مامناطقانىواوجيهوديماسساردو.الالمانياًلاحتلال

الكانبهذاانالمشاهدومن.اليطاًلسفليالعالىحانتقلهولااشدماتواممندجالثلاثة.جاراًموففا"مفرلا"مسرحيةوتصور

لنا.بالنسبةجديةتصميماتلهالمرحيفيالاخرعلىيتعرفلماحدءق!انمنوبالرغمبالجحيمموجودونحديثا

شخصاتمرجةانها.اخلانجبةمسرحية"مفرلا"ان.نعم.واحدةغرفةفيالابدوالىمعايتواجمواانعليهمحكمدلقدحياته

اخلافيغرضعنتكشفالتيهياـلش!عياتان"اًرسوتعرفيحسبلمشلكن،الاخريناحدمعسعادتهخططيبنيمانمنهمكلويحاول

تط!رانها"المرءيتجنبهااويحتادهاالمتيالانعياءنوعيةتظهرالتيوهييركالذجموالواحدانحتى،للثلاثةالسعادة.تكفلواحدةخطةهنالد

لالفسهمليكسبواالناسمنثلاثة!جنبهااو!!رهاالتيألامثياءنوءفيلكلاالسعادةتلكيحطمان-يستطيعللجنسالثنائيةالسنادةعنبعيدا

اخيارهافييستمرونالتيالاشياءنوعيةتظهرانها.الابديالعقابيتحققالنهايةوفي.اللىهئم(،جودمااو)وجودهخلالمناـلاخرين

ثخميةشكونانهيأالجحيمهومالكن.ا!بر!يمفيخىتجننهااواشخاصئلاثةيجمعوالذيمظهر.فيالبريءالترتيبذلكاناًلئلاثة

شكووعندما.اًخرىرفيعةشخعياتمعابدياسجيناتكونوانريعةتوجددموعنومولايوجدلاحيثواحدةغرفةفيتمامابعضىمغتلفينعن

يردالجلادونينقصهاالابديالعقابمستعمرةان.سادتراناساحدالسلاسلمثلرهيناجحيمايخلقذلكان-اتوتروطماةمنتخفف

سوفشيءكلهوهذا.الاخرينليسبتغلواالامردبروالقد:الاخر.الناروعقابالصلبة*

مناكلسيصنح...الكافتريافيحالتهوكماانفسهمالزبائنيحدمابربطاني"الخارجي"الرباطفان،يممثناماطبعاهذافيوليس

فان.فائقةبمهارةالثلاثمةمشكلةسارتريحلوبذلك.الاخرينجلادالطنقةمنالمتاهديناعجابنالاقدالامريكي"العالميالفندقو)ء

يتامرحسنما.نفسهاحولوتنحنيوشوروتيطىءتسعالمسرحيةحوادثعنالمفترضاًلعميقواـننناولالشارعلمسرحالمتعقلبرجهمامعالمتوسطة

يتفقسآفان.قلقةبطريقةالخاصةمصالحهفيالنلاثةمنواحدكلفيبر!ستلي..بوجلينورمانمود.هـ.منكلاثروقد.الاخرالعالم

الامكانياتيستفل...ثماهـيطربالىيتقلبثمهـ.ضدبفقطليسوان.حقيقةليسالرمنانالقائلة.بالقضيةالمسرعرواد

متهـافذةقوةسارتراعطىولو.كاملةبطريقةلقاعدتهوالتمثيليةالنفسيةبهاابخنبعالتكنيكفيفليس،مالوظطابعذاسارترمرحيةموضوع

اتركيز.ذلكستفقدكانتبالطنعسةالمسوهـظنوبآمنلكلسمرجة!ي.و-ترندنبرجابسنيعرفونالذينعلىلخفىالراراي

فانذلكوعلىواضحبشكلسارترعنهايبحثالتيالحادةاًلبؤرةوتلدولوصتىبانتظامقزايدأنشالذ)تالتركيزشهيدةواـحدفصلز)ـت

الباريهيالطرازنفس.المحيطفهماالمرأتاناماالمركزفييوضعالانس!انوحيث.سترندنبرجطابعتحملانيالغريبةالصفات-بعبىبهاكانت

فان.ا!رازجديدةاغراضسارترلدى!نلكن.القديمالانيقطويلوتالىالحقانقمعرفةالشاهدينعن؟نها-ثفيتتيبزانه!

!ثشصيماتثلاثواحد.هملفعلمراياثلاثبمثابةكانواالثلاثشخصياته-ضفجرالاكنشافتدعانهااكلي.ابسناسمالتكنيكغلىءنجطلقخفيمكئنا.(بئ

بوهيميةمسرحيعةعليهتكونانيمكنلماومعنىواختلافاش!لاليعطواالم"الآدابمنالسابقالعددفيلىالمقلهذامنألاول4القسم!اجع"

.اخرى."سيةجلسةلأمسرحيةاللرحيةبهذءالمندر)اً(
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المقفييفشلالنيالجرسكانولوخي.صغ!اشيطاناالكافكيالعقدفيالرابمةالمودرنزمحركةعنمرجسونالاتاذكتبوقد

فب(الاطلالىعلىيفتحلااوسيايوتحالذيالياباو)الخطرسامةواننيالجد!هـ.الحطفيالاخطاربعضالاننرىاننا:فقالاكني

فيكليةمنحفطننكوناننخناجلافنحئ.اشياء.رمزيةانهاعلىتفسدالتجريدوفدالمسرحيةكوكتوبراعةفديقفانيحتاجاًلمرءاًنانحنقد

بعضهوائيةبطريقةالمؤلفنفسراناهانةتعدولم.للمسرحيةقبولنامفهوموضدالخصيبالشعبيلوركاخيالوض!اليوتلاعمالاللاهوتي

بنانهفيهناسارتريقلدهالذيشرندنيرجحالةفيخىالسيءعديدةزواياومندائرياترصدبانهاالحركةعنالكلاسيكيجيمسهنري

الاخلاقية.وصور.الواحدالطويلالفصلذيالمسرحيوشخصيات.فرجسونالاستاذرغباتارضاءسارتريحاولولىبما

السؤال.وهذاأجادهوهل:هنااررادءيصحاًلليوالسؤالعليهاطلقوقدالسلامثثاةمنصحفي:جارسان:همالثلاثة"مفرلا"

لقد.جديةتكلنالفنيةالاعمالفكل.واضحبشكلالغموضيكتنفهموظفة:انيز.العسكريةالخدمةمنيهرباًنمحاوتهاثناءالرصاص

الاهتمامكلالافكاربهذهمتوهوافكارذاتمسرحيةسارتركتبعمهاابنزوجةفلورنىاغوتوقدمثيةجنسيةعنل!االبريدمكتبفي

ومع.جدياناخن!اانمعليناالحمثمعمتكاملةاًلافكارتلكانوحيثعلىقلورنسانجزساعدتسيارةحادثةفيالعمابنقتلوعندما

مفر"لا"اًسمياناستطيعفانئيالمفنفياختلالاكليوبدونذلكبالئرجسيةمريضةمجتمعاتامراًة،ايصزوقتيذلكوبعد.الاتنحاد

الروعةتلكبهافلشيتراجيدياليستبالتاكيدوهي.فلسفيةميلودراماالطفل!فتلت.نترعيغيرجماعنببجةطفلولهاالمالاجلمنتزوجت

شيءايبهاوليىبلالتراجيديةالشخصيةتلكاوالنراجيدية-.الانتحارالىحبيبهادفمتوبذلك

ياوليسيبحياصهبهالرضحكقليسكوفئىلايكيهيلمرلمئ!تذئماملمهذجهابرلاانساجيدكيكانفقد.جرماافلهم-باكلائةقيياذا-جادسانويعتبر

الطبيعةعلىالمغاجىءوغهـالضروريألشيطانيالهجوملمذلكقبولالجحيم.مي!شوقاذدكعلىاستمروؤدبطلوقينهبحقيقفدائما

الكوميديااشكاليكسرانلسترندنبرجانيحقدكانواذاالمبتسقيفيعناتئالىوالنىمفايقهفي.لأخداقيادحفافقمنقليلاهئاكلكن

وضعيحاولكانسادتراندليلايهنافلشاخرىمرةوالراجدياوكاندائماذوجتمعاملةبسيءالاخيزقذوالبطلكانوفد.الامربادىء

الجبةالاعمالكلومثل.ثانيةمرةبعضس8،!لأ،ولول!ثالأ؟"ء!ا!عففابرعانبعدالنومةرؤةفيلملاهطرطماملهتحغريدعها

الةولهذاكانواذا.وسطنىالى"مفرلا"تئتميشروننجرجبعدعموقييواً!لمهاف.ديه!كوكا!بطولتهان.ءلسريركلالمولدة

فلسفية"ميلوررا(ط"عبارةاًيديكمبنافعفانني،الشءبعضغامضال!ةبؤا!نفسهعنيدا!عوعندها.المكسيكالىالفرارحاوقبل

اًلاخ!يرةالتحرلةتلك.،ا"سرحيالحادالفكرمناًتركيصهذاًلتمزننهالاًنيز!اى.وأحد!علجراءمنالحياةعلىيحكماـلىلمحلولىيمكن

......ةبالحقائقعليه

فحتللنضالايخرالتحليلوهذا.قعيةادل!اطنيةاللرلسرنع!ميهللعفئللبرلعحعيلمحعلجراء"نالحياةعلىيحكمانلمخلو!يمكنهل:واحدجارسان

وةص-"اور!ستحولمصولتلانةذارردراًمافهي"الذئاب"اًما.الشجاعةلديكانعاما.نلاتينحلمتلقد؟يفعللاولماذا:انيز

جوييتر.واًلالهاليكرابهمس!حشيءفكل.الضعيفةاًللحظاتألافلنفسكاتحتمدوانت

المازو..مييضعوندالخطرساعةفيئم.مريحاهذاكانءكمللابطال

افيما!بعداوريستعودةوهو.الموءفلناالاولالفصلويعرض.المكسيكالىالقطاراخدتقدوانت

يجدحيثمعلمهبصحنةارجوسالىيافعاشاباوعادالخارجفيتربيته

امهيدعلىممنوناغاابيهمقتلجراءمنتعانينرالتماالمدينةانماهوالمرء.اخترتهادقد..بالبطونةاحلململكن:جارسان

نايحاولايحسشوسالملكالانوهوواًلاخور..وحبيبهاكليتمنسنرا.يرغنه

الاولالفصلويعدنا.الاحتفالاتبقيادةوذلكالاضاءةتحتنفسهيضعفالافعال.حامايكنلمهذاانعلىبرهن.هذاعاىبرهن:انيز

فيتطاحنانيبدووهنا.انقتللجريمةالسنويةالاحتفالاتلطقوس.المرءيرغبهكانمافقررايضا

اء-ا.وقو؟مرررايكونوالملوكاليكترابننالاولفالننطاحن.الخفاء.-......

ذنكفيونجد.ا!دفييزاللافهوواوريستجوبيتربينالذيالثانيافعاليانا.لاكملكا!و!تلييركلم.سريعامتلعد.جارسا!

ناينتعريعدولمللانتقامساعغراًلشا!اوريستانالاولالفصلومع.للغايةتخرااوللنايةمنكراإمايموتدائماالمرء:انيز

....-ءانوعليك.الرصاصاطلقلقد،انتهتوقد.اًلمرءحياةفهنادذلك

مصطروهوعنهابنمسهينعدمعتدلعاكل!هوكيراتهمهارجوسش!ون.آخرشيئاوليسحياتكانت.لحياتكحساباتقدم

موتاهم.يدفئونيادتىيدعانوا!حوار.ا!دةبلتة!اادوع!القطعةتلكانتقريناقلتلقد

تعرضالاولىاللوحة:عظيهتنلموحينمننيالعناالفصلويتكون.اًلعقدةذروةوليستالحوارذروةفانها.تماماصحيحغرهذالكن

السفليالعام!منالموتىارواًحاجيتسوسيطلقحيثالسنويالطقسللذرواتالاكثر-الرفيعالمسرحيالطرازفي-تنحنيظاهريةذروةفانها

فيأليكتراوتاتيالسابقةاماكنهمالىبعدهايعودونواحدةلليلة.كريهبهدوءالمسرحيةوتنتهيمفاجىءسقوطذلكيعقببحيثعظمة

لنانهاتصرحوهي.ولطقوسهلهكتحدمرحةرفصةونرفصبيضاءملابسكلماتازاءالاخرةاوهامهمنجارسانافافىانمنعد.الحمثهووهذا

بينجوبيريكونوالان.نهاموافقعدمفقطالآلهةاظهرتاذاالاتتوقفتحتولودجلاتضاجعانفياستيلرغبةيحققاناخيرايقررانيز

ذلمكمعانهاغير.تفشلاليكزاحركةلكنالاشارةويعطيالنسعببعينيهاالاثنينتتابعانيز..ولكنعليهابنفسهويلقي.نفسهااًنيزانظار

الاحتفالىبعدشخصيتهلهايكشفمرةولاولأوريستاعماقحركتخائفاكانانهالانيعلمجارسانفان.جبان.جبان:صائحةولسانها

والملكة.الملكلضلغةفييفراانيليثانولاههمالاخرينان.حديثهويخة"استيلسراحويطلق.جنديايعننحان

وتصيحألورفىبسكينةانيزفتطعنبأسنتيلالمغضبويتملك.الجحيم

الذكطسجوبيت!ويمائ.القصرفيالمنظرالثانيةاللوحةوتعرض.تفهمينالاقبلمنذدن!ىلقدسدىضائعغضبمنلهياةانيز

الملكلكن.اجيشوسلنحذير-واليكترااوريستبنالحوارسمعصمتيعقبههسعتربماضحكجميعاويتولاهمالابد.الىءماوسنظل

لندلذلكحافعق!مخر!نف!هعنتاولدحافاعلجريهتمسامحالمئلحماةفي.حست:جارسانلمقولو.باطنياالموففجميماويفهمون.مفاجىء

..نستمردعونا

.كليتمسنتراوكذلك.واحدةبطعنةاجيشوساوريستيقتلجوبيتر

ناجممينواوريستاليكزانجدةالتالثالفصلعنالستاريرفعوعندمات!ا.ميلودرامافهيوبالطنع.القوطيةسارترقصةتقريباهذء

فيالفضبآلهاتوحولهماابوللوتمثالحمايةتحتالمعابداحدفيارتابعكانولوحنى.الجحيمالمقصودالمنزلعلىيطلقكأنولو
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الشعركهامثلواًفعيا"لانجويداي!صبعاًلمحش،الانسانفا...بانضطلاوريستإتحماويمنح.جوبيترويصل.الاخررصيممنيئتظرنحلقة

القردنحرمعنصرالتفدرفاننابوهمالصثجس-ك!اذانر*ما.والمحض:المرحيالمخضابائهماعرسلهماويضمنالبابعنهـدتزارالتيالغوغاءمنو"لميكنرا

المرءذةتيةحرمانهيت9؟لت.-"3الانسانيالوعيمنعظيمجزءمن*ـزاًامهاقتلهزهاانبعدخاصةوجدلهلاغرانهاليكراوتستسلم

ازاحةوانهاوابىنهيبلمى*تال!هـيى"الدرامافييتمثلالليالوعيمنليريتختفيالمعبدجدرانجوبيترويجعلفيقاوماوريستاعا.عنيقا

الحديثة.بالتقاربد-إلانفواقطويقعن-نسميهانيمكنعماالمرء.تغييراًييفعللاهذالكن.عليهاوسيطزنهالعالمممالكاًوريست

اًعادةفانحديتةلطريقةانقدي!مة؟وت-!قصةكوكتويررولينماالناسويخبر.جوبيترمعونةدونويتحداهمالغوفاءاًوريستويواجه

..-..............بعدالمديرنةاوريستويغالرحتعهداتهسجنعقالمناطلقواقدانهم

فيالسياومييعرأناضطرالهص*ىللمايهدميىهو.لهاسارترتعسررالهبتككلابالنزولفبمالانتقامرباتوتاخذ.العرشعنتخليه

المذبميوالنظر.البدايةمذاليهـ،جوبيتريفم!وهم.صك!النوةبعض3الانتقامكرباتالوقتطوليتعر!الذى-الذبباما.ظهورهاالسياط

العيون.اوتواالذباباًنهلجوبيننرتمثالهوالستاريردععندما51.

وكما.والانسانالالهبيننزالوالمسرصية.بالدممغطىوالوح!طءلراًلكلاس!كأاًلقعصظ!ورعندالايامتلكفيبمورهفينصرف-الثانوية

اًلانسانيةغيرالالهعاملةجراءمنأذ-افيةاكتريصبحاوديب3!وكو!رم.خاصبر!الهزليةالمرحيةفيثانيةمرة

ومعارضةالعنفخلالألانسانجبةيحرزوهوستاولىقدمسارترفان!ول+8للاء!ياتولكاثم"8"**!كه8هلاه!كا!+!ه،4حمؤلا**هـ"4،ولد

ذامنهمهارةوهذهالنهايةحتىاطنجبوكوكوويترك.العلياالارادةيصغراوالمسخيصبهالمملكنتغيرتؤدنجلإ/اسطورةانالغريبمنفانه

يكونانمنالانسانعلىتعودفأندةفأي.وراله!ا!د!لاعطيةاذهاعجيبتغيبر-شكبدون-الذبابمسرحيةعلىطراوقد.ثنهامن

؟شيءكلعلىإسيطرطاغيةءجكمهعالمفي(نسأناةءحسا!حديثةلغةفيكلاسيكيةفصةقصاعادةمجزدنيسفانها

.....!الأ!كا!+"3!!اطمرحيةمثلالحديثبالتكنيكالاستعانةخلازاو

الاحرىالناحيهومن.حديمهاًواعراميهالعلسعههدهوببسف

موضوعانهالحقيقةوكل-مدلوللهسارترعندستاوريتبدلف!انبعلمبالايىتعانةحديتمبئفيقعياعادةليستوهياوبيلاندريه

اصحية.ائرمىت)2وهي."اببكترايصبحالمحزن"مرحيةمثلالد!يثالنفس

ارءخأم"اوحاةاالمسرحيةمثلالانتقامرباتفيهاتخضفيحديثةقصة

ويتضحالمعركةفوقبنفمهو-ملومتفكرااوريستيكونالبدايةفي."اورؤيه"مثلالسبرياليةءنبديلاليستوهبم"الاسرةشمل

ويلاحظ.روحمما!تلكمطدقلترودمنلهإ":!وولدي!ضوح"وومهاىث-إفمنكثران!ربفانناإو3كواسمذ!فيمجردذلكوكا

اًختيار.ايم!لهميى!.ملتزمونوهمولدوارجاليوجدانهأورشمست

عملاق!جدالطريقهذايةنهاو!جميمعلومطريقالىبهمدذفلقدالالة))و"الذباب"بيناعني،كبيرمغزىلهماومواذاةتناقض

ولذلكزمرلهـممنليسلانه-"ماكهانمرحدكن.محيماشه.اذنقر!اليالاسطورةقصاعادةفيكوكو"منحىينحوسارترفان."الجهنمية

قنللمجهاإصمما!*!اليكترارقسعقباللحظةفيتبداص؟لهالهـأ!ةفصهعلإهايفرضاوحديثرداءفيليسلكنحديثعاديباسلوب

بسببلييبهايقومانوعليه.القتلجرإمةيخقدان!اىاش?كلاووفةأناظرعلىسيطرتهفي!كأويتبعوهو.اللااغرءقيةفيالمغرفى

عليهمقدراكانانهبسببوليساترإوسمنزلعلىيحل،ء!ةاي-المظهرفيالفخامةرةلم-تتحققانيمكنواتيوتايرهاالدواقعية

لتعبيحرروانا.نراوسمنزلإحردان!ليها!كيللأنفيرفعأنهـتربا!تيالمعماريةوالمزاياوالتماثيل(والخطواتالاعمدةطريقعن

عملية:للاخرينبالنسبةإكونكما!4د،لنسثةرصيكونلعملىلملانإدجوسفيتتعىكان!تفانهاالنبابلأمرحيةوحتى.كولومبيهبالفييهاًلمرء

للمرءيمكن.ص:جارسانويثل.الأعما!خلالتبريزوعطيةأحريرواركيالياببهتعميماتبعضمثلاالازدحامدأالانتقامرباتمناظربعض

يفعلألاولماذأ:انيزوتجيبواحد؟فعلجراءمنالحياةعلىالحكمفيواًلقنيةالمعتبرالجمالنفسالاتتاجعلىتضغيانالممفىمنكاى

وحيتسواها.شيءولاحياتكانت،اًلمرءيرغنهما.نقرروحم!االاالعال.يتطلبهماكوكتوكاناللذينالاسلوب

العملة.كوجهيمتضاداناًلمرجلينان.اوريستينجحجارسان!فشعلالمسن!في"اًلذباب".و"انج!نميةالاله"بينالتقةبلو؟نتضح

اوريستويتحول،.تطهرفعملية"الذباب))اما.هلاكعملية"مفرلا"اسطورةنفسرلكي"الجهنميةالاله"ولناخذ.للمسر-سيتيناًلاجمالي

الطاغية.ويقتلالعاطفيالتعاونالىالسفسطائيالعلومنباتدريجوالذبم!/المحضبالمسرح-شمنلمنبالنسيةس!لاعملاليستفهياغري!ية

المجريمة:ارزاءمنرزءايووحهعا!وليسو؟ميح.نفىهاامهويئنلاهـياسيةوالدعايةالمجعجعةفقطليستحاشيعلىالحالاتكلفييصر

بفعلي.قمتلقد..الصاعقةمثلعلىادقضتقدالحرإةانيمكنماتو3كواًعتنقفقدالاساسهذاوعلى.كذلكوالتعليميةبل

لشيلر"تلووليام"لجوته"اجمونت"مثلة"لالذ!اب.اماالاغريقيةالفكرةيغر-بساطةبكل-فهو.ضجيجاجميدونتنفيذه

استطاعةوفي.لالحريةالايمانعلىتقومطاك!يةلمظومةسياسةدرأما.نحاولولا.عادلةتكونالاغريقيةافىساةفيالعالمقوانيناجمو،فالالهة

..اً..8....00..0000عمسرحياتفياما.يدهمتألمعلىتمملبلبرهمزخحرشانالتراجيديا

وإفكرار!تتعماعحلاااًلكلماغية!لبلكالعمللتلامهوينخيلقشاي!فرلمرنساشيئايرتكنوالمالذينالبشرعلىيتامرونفهمباشرتشمفالالهةكوكتو

اوريستوشجاعةالسلطةرموزنكلاًلفالضستيوالقنحالحربة.الجهنميةبالاتهمالنكباتويهندسون

حيزاالايشغللاللمسرحيةالسياسيفالمعنىذلكومع.التحرديةقىلوكما.الاغريقيالبطليعكسغالبافتكونالشخصياتاما

نىمنادبيةلحريةكنتاجالسياسيةالحريةوصفوردفقد.ثانويا-فنعدالملكواما".الشكلبهذاالمسرحيةتنتهيالبداًيةفيالكورس

التيالحريةهيوتلك.التحقيقفياوالفهمفيسواًءصعوبةاكبزالاعلىوالقربانالحقيقةالمصيبةيعرفالمفلاتالسعيدالحظيعرلىان

الاخرىالسحرياتكلفوقيضعهاانطويلوقتمنذابسنحاولثبهالذيملك!مفنالقساةالالهةيايدبينالنهايةفييعملالذي

منهاينالواانالتجميعيةالمنزعةاصحابمنكثرحاولماغالباواقيالحديثةالدرامايعتبرونالذينبعضفانوالان".رجلا-اًلورقلعب

طريقعنتاتيالتيالحريةوهي.بورجوازبم!كوهك!الاخيرةالايامفيالحقيقيةاالتراجيدبعثفيويرغنونالمملالمشاكلمسرحياتمننوعا

التجميعيةالنزعةاصحابيفرضمماوغالبا.وتحق!بقهاذاتهالمرءايجادالرومانسيينعكسعلى-فانه-شاكرينكو!وحليننقنلواانفعليهبم

ومع.للمجتمععموانانيشخصهوالذاتتحقيقطريقيتبعمنانقية4اغرلمسرصياتالراجيديالنمطاقتباسبمجرديقملم-المحدثين

جديرانشيئانلهماسارترالىبالنسبةوالايثارالذاتتحميققانذلك.حديتطبيعينمطعنيبحثانحاولبلاليزابيثيةاو

.بالمدحيبحثانلهبدلاكانوالمناقشاتالافكارتحاشىفلانهذلكومع

حليفانالا"صانيعنيفهذاآيجستوسجوبيتريرحذروعندماحدودههيهذهاننيويبدو.المحضوالتراجيدجممالمحضالانسانعن
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يساعداًنيامكانهكانالداخلمننفسهاوريستحررانفبمد..بالتتابعوالارضالسماءفيمتشابهةاًعاكنيحتلانانهمااذطييعيان

فيودكلمهاذفسهاوريستوجهانوبعدالخادجمنشعنهتحريرفيالذيألسرفييشاركوكلاهما.آالنظايحبوكلاهما..ملكفكلاهما

اخطاءلممان":لهميقولوهوشعبهينقذانفياستطاعتهالطغيانوجهكلان:هوالسروهذا.فيهالكلشادكاذاالنظامض!ياعالى-فىديقد

وآخذهااخطائيكلها،آجيتسوسوجريمةبالليلوعذابا!كلمواسفكمليسللاثنينبالنسبةخطرايشكلاوريستفانولمذلك.احرارالناس

ورمد"أناموتايفهم.الانبعدموتاكممنتظفوالا.عاتقيعلىكلهاتايرهمافدوقايةاكسبذاكبفملهلانهبلالسرعرفلانهفقط

وءةالموبر-المدينةمنالفئرانكلاخرجالذيالنايبعازفيذكرممان-حريتياكبنانني-يقولكماهذهاوريستحريةفانوالان.الالهي

وفديخرج.هاملينمنآخرزامراباعتبارءارجوسينادد،بعزفهفهولذلكونببجة.الذاتومعرفةداخلياالذاتتملكمنتتكون

وذبابهم.الفضبآلهةتبمتهويقولالطعيانيةالحكومةمنحريةهيذةبملىالسياسيةبالحريةيطالمب

يخملالذكيالمشحهواور-ستوهل؟المسيحبمالحلهوهذاًهل:بعيدةبلدةالىمعهتن!باناليغرا،بعواذ

ةالسؤالهذاشألهاليكترافاى؟الاخرينآلام..ننطلقوسوفيدكستعطين:اوريست

آثامناأعنانصتكفرتريدهل:اليكتراً؟اينالى:الي!را

لكن،مندمككلننيفيثغرز.انيذكرتلقد؟اكفراوريست

اعناقها.اذبحوربما:يصرخدجاجفندكلكم.بهاسطفعلهمااقللممنالمقابلالجانبفهلى0انفسناالىفلنتجه،ادريلا:اوربست

ورنا؟-ترعمايفو.:اليكزاويجب.مجيئنامنتظريناليكتراوتوجداوريستيوجدوالجبالللانهار

السابقةالعقليةاوريستحالةكانتاذا.تانفيعنهماننحثان

قدوالملكةاًلملكان.منهاتتخلصوالكيمسوقونانتمةاوديستقدالجدررةا!حريةحاكظنمطلقنئرودبانهاوصفتقداًلحرةوغير

قلوبكم.فيبالقوةاوجراهاسبنفالفرق.مضللتمييزالتميزوهؤا.منغىانهاعلىتأكدت

اًفر.وايجابيةهذااوريستموفففياكثرانسانيةهناكانماشمهذارغمالمنقىانعلىقائمانفىاالم!روالرجلالمفقودالشباب

.تالمانيرمكنلاسارترمسرحيةاننؤكدانونستطيع.لاهوتهوممافيالدقةوجه!لى.ان!راقلهياوريىتحريةالانسانيوانبالمصلمتمع

ارطريفالامريرالسؤالذلكحقايصد!او-ا.دوماالى!ا!اممسثوليةشضمنانهاكذلكنعلمصنفىانهافيهنملمالذيالوقتنفس

تتهربلاحرةواحدةنفسخلالالتطهرعقيدةانأديمقراطيهذاوهل.اجتماعية

تحملعقيدةلهيارتكابهابعداعذاراتقدمولاالجريمةقبلالصلمن؟رمحملاننروفعماذا:جوبيتر

منفىحريخةانيعر!اوبىبستمملواحداوان.النيتشويالطابع.!ونه3.اةتحانوعلى.رجابىهمارجوسرجالاًن:اور،شت

منفت!يءلهوالبسمنالاخرالطر!عندتبد(الانسانيةالحياةوان؟نصيبهمانهجبثفنهوالذبم!ايىسعببهمانكرولماذا

لننجديمفراطبمغببرش!يئاهذاإب!ا؟ذلكبعدماذا.واذن.زرادشتعلى.ننداهاليقىالافوالحبباة،احرارهم،يريدونء(:جوبيتر

وللأتغاؤلالسطحيةالجماهرلسيكلوجيةتخضعلمماالديمقراطيةتتحقق..لليأسالاقصىاًلصعيد

المخارجيبالتغيرتؤمناتيالرخيصةالحرةاًلصحافةقبلمنالهالمغاني
2*كى-*ء،****-ء*-***حح!حع!****ء--بربر****-*ص

العاجةدونانفسهميحكمواانيستطيعوناًلناسبانوالاع!نقادالمحض

.عظامرجالالى
مطلقةأمتماصكةسرحيةالذبابتكونوهلأ:حديثصلر

حولعقلهفيالذبيألعموضكاناذاطليعجبالقاريءان؟

يجبمش.سارترالىاوشخصيانحموضهالىراجعاالعلاقاتبعض؟منالثافيةالطبعة

ينلنالىلوجودمالذبيبينلطس!ااًلمنفىهدعلىوابعرس!تلامزلايكولهئن؟فيمىج!برذببطللااعلىعلىلي4ب!كعصولىكأوا-ط:كا
ال!وءنوعهـووما؟لامهو!لهلاجيسموسفله.بيىالاحلاكلاًلالردس

"*

القوةلهليسلكنلآ.-
أالانسان،س

؟.

.العقدفبمحلةم!رلىحيهدلمكاتراضغلعم!تلرنيرفقطلىكمثلتهـلمتمىعنسمزسارترآثاريعهما!يريدمنكليقراهانلابدكتاب

للواقصةالمضاعةالتقايىدحمواًممنعث!رالتاسعالقرنمنالرالع.
...هتالعا

الفرنسيالمسرحانتظرءالذيالرجلهوسادترهل.قليلاالامامالى..

طويلا؟

كالطيبةفمى"حيدوالسآكون3دلمسرفحفيهدوالكعالبشمرفديسترفيقي!عععالكتابةنماليرهمنسا0ع!.ص
...

احسنمنتعدومسرحياته.ا!نا!دبفيالساعةرجلانه

للعصرالميتةالارواجواحدةمسرحيةخلالعرضلقد.الانالمسرحيات.اً.

امهيقتلانعليهالذي)الحديثالمنقذاخرىفيوعرضالحدلثلريسسهيلاًلدثنورترجمه

يستعرضسارتران.(الناسمناحداويصبحولكينفسهيجد لكي!ه

.سترندنبرجمندمرحيكاتبكأيمؤثرةبطريقةالروحيةمنارعاتنا"ء

.-،صي!ىسالآرهثصئوا!را
يجلانيستطعلمسترررنبرجف!ش.يحلوليسيستعرضاقول!..-

.المنازعاتتلك"!!
"!

حسنثسحمدسعمبد:ترجمةالقاهرةص،*،،،"،*"*84"م!"،،،*،،"،"،،،"*،،،""؟4*ة
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!ىافدشسخع!جعآضاأهه5قت!هتغ!هكاآه

ضصم!ع!لح!شكم!هضل!أ!راًحتدفصدتأسفمهسربش
3حمي!!!و،!!ه!ه!هه

.شعرينىمنمشنقةالمحبفيالصمتا!صيات

أحبك.أيضاانا!رمزي(بج،دنفسهاشمالكة):رجاء.عشرةالتاسعةفي،رقيقةسيدة،رجاء

هرائن،يغيظنكلا..كصهـيق،كأخ(مرةبرابت!مة):رمزي.والعشرفيالسادسةفي،رمزي

اريدلافأنا،اًلموضوعهذاديالثرثرةالىاعودلا!أنأعدك.أرجوك.طشرةالسادسةمي،تماماوتشبههرهزيأخت،منى

ةهـفقدتككنتفان(نفمهيرحثكمن)اجل.رتين5اًنقذكاًن:اررظر

الاقل.علىودودةكجارة،كصديقةدقدكعلىاءهـلفلن،كؤوجةباباليمينعلى.عنبداليةتظللهاثرمته3،دارفيفسحة

اميانانصدفةبطريقاءخشعتأدس!!اسفرفيل..(صمت!شة).الجلوسلغرفةمغاقباباله!دروفي،الطعامغرفةالىيفضيمفتوح

يزوجني6انامتيتهعنيتحلحثوالدكيسمعت.لك..حبيتعلمصغيرةيكراسثلاثةجانبيهاوعلىخلفهامرب!ةمائدةتماماادوسطف!ه!

لمجهااًرغبالتبمبأنفأجابته...منهاالزواجفيارغبعمنويسالها.القثىمن

ادهشتنيوؤد...ذكيةليستأمي.انزوجهاأنيجبباتبمليست(ارزا.فنقيالايمنالكرسبمعلىتجلسرجاءعنالستارةترتفع).

لانها،نظريفيالساذجةتلكتزلفام،ذلكرغم،ولكن.اجابتها

..المصواب!وهذا.تحققهء.كن!كيمادائمايرغبونممناننيتقللممحركةألىفبةتنتبه.خافتةبدمدمةشائعالحناتردد):رجاء

ني.يمكنالذيالمكانغرفياكوناندائمااحببتلقد.ايخراانتنذا1،رمزيمرحى(المسرحيسارمنواغلاقهبابفتح

؟لماذا:رجاء،يسارهمنالمسرحمجالراخلا)الرائعةللجارةمرحى:رمزكي

اذكرهمااوله!بما،عمريفيبعيدةحادثةثمة(متابعا):دمزكطأتفعليئنماذا(!تسما

تتمحضاميوكانت،آنذاًكاوردثةفيطهب!كنت.حيانيحوادثمننائمةأختك،جلإةاقيت!!تلا،عاجلاغداءلكماأعد:هـجاء

قأسلمتني،خولمحاابكيجعلنبمترخاالبيتمالعة،يلينيالذبم!اخيعن.قلبلمنذ

ثمةيكنولم..ابيتخارجلظهينبمابئةهاالىتكونمناذكرلاامرأة:؟حقاةرمزي

،البكاءعنكفؤت.اًنذاكاًنعريحبازكألى!ذاءنبةضاإفصلا"-ربناء؟دائعاهذاالميي:رجاء

ناظننت...وفيبوهي،اريرلىذروة!اذ،بئاشسبمضظرمه"وراللمسكتنةيا..الانبعدخوفثمةيعدلم..بلمالطبع:رمزي

وجاهدت،مرء،بالجا!هامانسلات.ا"لادمةعلىموضوعةالنت!مس.مرضأيتستعقلاأنها!مئى

الع!3كالمقدر،هسعورةلىنحبهبلهيب،ألىنلعلىصعوداـنساقا؟كذلكاليس،جدانحبهاانت:هـجاء

وصدوحبن.الشمسعا!اصعس!كلأنفي،وسيطرلهاقوتهافيكيف..اخبر/ضيولكن(ا"خلفيالكرسيعلىجالسا):رمزيما

..اكلعنبعدةالشمسوجدت،وانعباءبالمعريمغمودا،الذروة؟حماتكمعحالكاصبح

تهبطوءـ!،ساحوغيففيايىهاانطلع"وقفتذاكاذ.جدابعيدةالحماة-تعرفكماقديمةمشكلةهذه،جداحسنا:رجاء

الارفععلىاكت!.،1.اص-فتت!،ولهبط،اًلمجهولالاوقاسفلفيح!هاعنارلتازلعلىمنهماكلقدرةعدممثلةانها...والكنة

وجهيتغمراتورنهاالاا-ف!!وما،النومغلبنيخنىخيبتيأبكيأذلكتمتقدالا،طييعيشيءوهذا.اًلب!بتربةتكونان

مطلقافيتكئ!م..-"ضبمت.-روىئهانرتفعهيفاذاً،الصباحفيالمعجزةهذهوقعتاذااعي-تروجتاذاانئيلدرجة:يمزي

راًسهيرفع).ادصباحذلكرأي!همااللذينوالزهوالجمالذلكمثلكنتوالاواصدبيتفيوزوجياميبئاجمعفلن-(خفيفضحك)

الىويتقدمينهضثم...ساكاتحرك!وهذهرجاءوجهفيمتأملاالانسانطبيعةخولفتوالا،بيتهالهايكوناًنيجبمنهماكل.غيبا

بدايةالاألاورهيةتلكتكئلم(الداليةمنورقةفيقطف،المرحطرف.خصائصهااخميفي

نتيجةيخربهاخييتيكانتوما،تماتلهاالامنياتمنطويلةلسلسلة...(تضحك):رجاء

بعدها.مالكلنابتة؟يضحككالذض!ما:رمزي

متطرففلانكصحيحاكاناـذاوصت،انتتعتقدهماهذا:رجام."بالفلسفةبدانا"اقولاوشكت:رجاء

امانيك.فيجدااندونمرةس!.علىاتكلماناستطيعالا،و)يك:رتؤي

اًنتأفيك-اخرهافيحتى(نحوهايستدير):لىمزي؟التعليقهذاالصمع

يديهاوتشبد)هذاأظن(المائدةعلىالارزو،1ءواضعة):رجاء.آسفةانا:رجاه

غركط؟المدينةفياليس(ركبتيهاحولمثلفيالابالسروراشعراكأدلاانابل...تفنبملا:رمزي

منهنواحدةأيةولكن،.الهموممنأكنر،كث!ات،بلى:رمزياًبث.ايكالتحدتفرصةنيتتيحالتياًلقليلة.الاوفاتهذه

.بالذاتأنتليست!رجاءياالكب!الديرهذافيشيءايمناكثر

علىهذ.عزلتكفيانت؟غركياًعرفت...وووعهذا:رجاء.(حياءوتتورد،تضطرب):رجاء

تجدها،والمعنويةالماديةص!فاتهاتكنمهما،امرأةايةتحبلاناسنعداد.كلالخيال!بينشأن،عذريلكحببم،اطمئني(يتضاحك):رمزي

اقصدبل،انتبهتقصدكماالمدينةبهاقصهولا،الديرهذافيدائما.عنالهزلالناسابعدلانك،وهزلكجدل!بينافرولااكاد:دجاء

الشاطىءمنناءمكاناوللسينماالاهتغادرلاالذي،بالذاتبيتكم.صمتبلااحبكاناًستطيعفبه..كصراهذااحب:رمزي
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حبنني.ياطنعا:رجاءهذهكلامزدلوبودجموكم...يومكلتغربوهيشمسكفيهتتأمل

نسخةانكرغم..حبيبتهاياطنعا(كرسيهعلىيجلس):رمزبميفهي!عليه،منطويااًرالةكابكلامزدان،حجوتكتملاالتيالكنب

.تقولكماعيألاصلطنقغيرمستوياتالىتوجههلا..خيباتك،اخفاقكعلةالعقيقةفيذي

فيااًءراءالذفيفانت(تجلسوهي)ضحيتكانها:رجاءهولاءالكتببهاحشاالتيهذءكبرىخدعةأية!الشمس.بشرية

نفسه.الطربقفيخدعتهميتقنلونالمذيناولئكالسذبممننوعابممبل!الفلاسفة

ميالصبجالطريقاًنهأضحيةت!عمينفلماذا.(تضحك):منى!الشمس!حرواختياربرضىشياككلفيويقفزون،"هوجحماس

يي.2لىوشع،ا!رعزوتريدانوامريكاروسياانتنسيلارمزيم!

القببم.اذث!رفيالسا-رهذا،يئكمالذجميهورمنري:رجاء.باقنميداحداهما

ولفجرت،مطراكلها.البمماءغيوملحولتلاحراكنتلو:رمزكيذدك.قبلالادضغزوقداًنهمانتتنسلاولكن،معقول:رجاء

.تتجددانيجبالادضء..ينابيعالارضماءكلنم.هودللهالطبيعيالظموسهووهذا..بدأواالساما-فلفمن

هـ،(انه..كعدمهكاننوحطوفانباناذنأذكركدممني:رجاءاعتمدو!همطالماصعوبةذلكمناكثرسيفعلونان!8تنسىالاارجو

نفسه.هوطلالبلرلان،كالاعلالكانناتعادتبل،شيئايج!دجانبالىحجرة.نزينكدسيةالرفعلىافلاطونلةضعفىا"كانت"على

...الساحرةهيانهاإ.اقواهاماترين(منىالى):دمزي.الاسرةوصورالمظدلوالمصباحالراديو

حبانلها.فيلوقعتمسبقةبصورةرفيةاحملاننيولولاانني(يجلي)صحيحمنطق(كر-ء4نحبىمتحركا):رمزي

تقعألمءو(ربءالىناظرة،مقصودةابتسامةفي):منىشيءهناك.فشليمبررااراءلاولكني...ايرمانكقدربهاومن

.(!حكون)،لحظةءلنجيروحييداهم،يبدوكماالصحيحالمنطقمناقوى

وتغيبالوعاءتحمل)ا!ةعلىنظرةسارقي(ناهمة!:رجاءقديملشيءانها.انشانيي...الافلاتعليهايستحيلحتىويالرها

.(الطعامحجرةفيطلأبد..جديدةوستبقىجديدةانجهابيد،نفسهالانسانمعولد،جدا

رائعة!هيكم:منىنحققانيجباننالمجردعنهانتخلىانيجببانناانتتعتقدينهل

قوية!هبمكم:رمزيكلالااليشرعنتتميزلاالوحوشآنترينالا؟عظمتمهما،اًمنية

عملكأبشانماذا(متذكرة):منىأانسانيةبلاكونها

لنانهمأظن.-الموزارةمنبعدقرارأييصللم:رمزيعنرننخلىانمطلظاعنيلاوأنا،ذلكفيخلافلا:رجاء

يحنمل....لمجديدةاالماليةالسنةحلولىقبلتوبخبفقراراتيص!رواةد..ضدناالانسانجبةهذهتضحوللااناعنيانما،انسانيتنا

اكر.ربما..ضهرازغظارالامر،دائمكحاضر،انفسناونجتر،الخينةزرايةفيفنسقط،امانينا

فظيع!هذاً:امنى..النهايةصى،المستقبلمن،التوقمنمحرومين،دالاحرىكماض

.(منىالىناظرةا)حجرةبابعلىرجاءتظهر).راييهومذا.خمرارالاجهذالطولنننهيكدفالقد

.تمخئىفيانتهماالبطالةمنقاسيت(كلتابعة):منىج!اةو؟ة،ةويةانت!تهولينبمام؟منةانتءالشد:رمزبما

احدعندصءفرباننصحتهلقد(كربهاالىشوجهة):رجاء؟احبننكهذااجلأمن...الرقيقمظهركدكم،رجاءيا

المقيد.للممليصلمحلاهذاعنمضلاواخور،ذلالوظيفة..للمحامين!الحبسوىشيءلا(بسخرية):رجاء

.(استرخاءفيتجاس)طموحهوج!ةيعاكسانهالتياًلمقدسةالنارانه..للانسانمنحتنممةاعظمانه.رمزي

منتمكنتاذا،هذاسافعل(الثيءبعضعتضايقا):رمزي.تدنستكلماالروحلطهر

المد!هـاقهراًحعلىالوزارةجوابانتظركنتلقد..محماممعالاتفالىتجتمعانلاحالكماهلىاضعف(بحالهاًلمسرحيرسارمن)داخلمنى

حرعملالىفسأسعىالوقوعبعيدالقرارواناما،عمليالىلاعادتي.خصامعلىاًلا

.الانمنذمراشك؟؟منفهضتلماذا،منىياولهحك(اليهاتبادر):رجاء

!هذايسرنيكم:رجاءيا(رجاءيدىمناياهامت!عا،ايضااليهامبادرا):رمفىبم!

فرحا.ساشغى:منى؟الانأنتكيف،ارجوكرعيها،شىاعزيزتي

!هذاكهـيرني3(مقلط):رمزبم!ال!رسيعلىتجلسيوهي)فحسنتأننياظن،!لهالحمد:منى

.هذايسرني،تصور.تستطيعماوفوىاًجل.ـ،:رجاء.زجاجيةكقطعةتعاملنيرجاء(مبتسمة،الايسر

.يسركالذ!يهوهذا،اننصارك:سمزبما.شكبلالكحبهالفرط:رامزي

تطيعنبم.مرةلاولارارانليفها..انتصاد!،حسن:رجاء-

الحبيب:الفاجعةالنكتةذيهي0.زوجكتطيعينوانت:رمزيأص

فضيلةمنللزواجكانفاذا،نفسهاهيوالمراًة،مطاعوالزوجمطيع

واحدمبدأعلىمتفقتين،حرتينكارادتيننحياتكوجاءهذأنا.وزوجيفقدخطيراً!كتبأر

*تاعهناكوانما،طاعةيسمىمابيننافليس،.واحدوباتجاه

ايضا.والتوافق،متدنرمينوالتسامحلارتربولدجانأخرائرفيوا

تماما.ومومانسعيدانؤوجانانهما..هذالاحظت،فعلا:منى

لتردادءحاجةفيفلست،هذااعرف(بافنعاضناهضا):لثزىاًليغلهنرىنالجلاثو

لمغادرةمخحركا)الطعامينضعريثماالسطحالىساصمد.سمعيعلى

ءنظرمنىتهبطبالحركةرومح!نمالقعولمد"ايختفيلأضمجريالمسرلعاحنهمنسظرلياردبالريىوسهيلعايمتلرجمة

حرةفيرجاءالىمنىنظرثتتحولحينفيالمانده!وفىوحا6:رهبرار

هلالس!االعريزدمشق.،
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لجرصرع09فطصام-:ا!ع!بركل!ا/لم،دلألأ*9
بخء،،كسم.،+----ص-ص--

ئت!/لملم-*-س!-!!!!!!!!!!!!!!ور!-1
سععسصسع!صسمسبسع"سع!ؤصسععسسعسعصعسسعءسعص"سمءسع!سع

-*:-!-*..س

سمبقص!لةهلأوءاًل!ننعمل!س!مماذ؟فيفنىاالالئ!نرمنهابمبةاؤول!بمابلمظةاستعمألهاهـء؟ايألا"ئصنترا!الالغررو:أد

عنوتكلم،افسامهابينفرقئم؟الماخرةالمعانيوبينالاولممناهابينلبعليعي5مئبرةلىجمة-ئفو!.جتأفيف

رائد،بكلاحاطتاك!والملابساتالظروفوءن،واحزابهاروادهاصفحة.!ه-بيروت،للملاييناالعامدارمنشورات

بالثورةالاشتراكيةالنظرياتصلة،وعنواراًئهبافكارهاتسه.واوحت

كييراانعلىونبه،الماديةوالفلسفة،الصناعيةوالثورة،الفرنسيةواهتمامهمأافكرينبمنايةموضمعساي-المصرهذافي-يحضلم

فيالاضءفيمنهمليسواالالئراجميينمناالناسعدهمالذينمنوفعدد،معانيهااخلافعلىالاششاًيهةانذلك،الاشتراكيةكموضى

بالنظمالثقةومحعدم،للجميعوالس!مادةالخيربحبالالثراكيينة3عتتارامامةو.هو،ائنانسعيهيحتلفلامشتركقاسلم)يجمعهافيهاالاقوال

دعاةمناخفقمنواخفاقي،نجحمنلنجاحالسبببينكما،السائدةالمحلصونشعاراويتخنهـا،بخلهاانأذنبدعفلاافضلحصاة

السفرهذاحواهاالتيالقيمةالبحوثمنذلكعيرالى،الالثعسراكيئاعتعياسيينوغيراررياسيينمناوروأءعلىوالانتهازإسون

اًلائنراكيةالنظرياتعنكاملةواةعءةصودةالقراء.نعطيا"!وا،ال!بتيمسعبدبودعلىالاءةهـاءفياسرانجبلمعا!-شكالذكليموليهخى

وما،والحركاتبالاحداتوصلمتها،!!وتارقي،وا!دا!ها،وبواتها،الحسعبناراشعلالذي!"لمر،سعوح.."انتعسراكيا"حزبرايتزعم

.والم!هماتالنا!قدحياةتن!لجد/بةمفاوو-منماحدننهافطلىراميالعمالحزبوهذا..؟لافترايةفيديىنالملايينو!ل

وفيعاالىمطوربينمايجداه!يماا!ق!القاريمطءانالى،هذا..أ،شتراكيةوبدكلي،والاورةمماراله+!يونيةيناسر

!اكالفلسفيةالمشكلاتلمنعضحلولاواراءا!والمنالمؤلفيعرفثهو،-،يضعونالاشتراكيةدياله.ابةعلىالادلامحملةوافبل

عنيقدالك!ابصاحبانوالملاحط،بعي!دامدمنذالحلتن،طرءاوروالمجلاتادجرا/دعسياقالاتاويدبجون،والقصارالطوالالمجلدات

الحرصكلوحرص،جميعافنجعها،خاصةبصورةماركىبا!والمنهايحةظونلاوهم،واحدمنأكنرتهاوكنب،القراءلركنةتلبي!ة

سيماله-!علمص،الفكرفادةمن4عله"لعدممنالىإرجعهاانفلىالمجلاتبعضفي36سنةوءنسلسلامظولاكلقالااًناوكنبت،الاسماًلا

.مذكوراسع-عسراءةعاىا!بلتانبعد،ليلكحاطبسمع"فىتانيليتبينثم

فيكقيوروءةهاود!هارجمةا!ة!ىحةونتبصندللاناردناوادالف!ةعنمنعولاكاناذاب!اصةالاسمهذايرحملمهالاوابءكل

العربيةفراءعرتالذيبعلنه!منيوالا!هاذاسمنذكراًنكلهلذلكلم،سنواتسء!مناكترألأثراكيةؤ!اءةفيومةهيت،اجنبة

وعرفوا،والثفاقةالادبكبمنوفيرها،نفسكعلمسلس!لةكلجيداالا!ء+،ذدأنيا!ست،رأوتالذيبعدجديدلاانه-مت!خيلا-تركت

ا!-لممث*ه!هفيواخرمواً،لموبالاسوءصفاء،الفكرعب!رية4ءمنهوقرات،فاشأنفت"الافت.راكيأفيارواًد"كتاببعلنكيءنير

مجالفيخدماتمنالعرسعيةللمكتةاسراهمالهوقدروا،والامانةنتمو)"وؤ!ي،4ونيوراسلوبه!يوجد-هـاسعر!سعافوجدله،الاوفىالشطر

والثقافة.المعرفةبععسهـ.او!رإببمن3"ةبالأتعتراينرملمابكلواحاطته

يترجمحيناؤلفاروحينقمصانهمنيرالاسنهاذبهيهتازمااهمومن،لكتف-ةاندون3".ةالاتةرا*فىل-القب،!منذ-العقولحامتلقد

-الادبؤ"ذيممنافكارهعلىإضفي؟م،مةالعرالىالانكليزيةمناثورةءنالاياممرعلىال!وادتيوالت(؟،واسسهاحقي!تها

سيحت!لاسمهانشكمنوليس،اًلمببناًلرائعواسلوبه،السليموتكدسعس،الهعناءيةالثورةالىالانسانحقوقواعلان،الفرسسية

وكنتج،،كمفكرالمرموقمكانهالىهذا،الترجبة"تار/غدياًاءدارةاورعس:-،للجمالحاتالفردواستغلأل،العمالوسعجمع،الثروات

باةربالنيرةالعقولثمراتاببهمينقل،الادباءاستاذبل،واديبه،ؤيهء:روءا،ت!دإلمهافياد!ارهاختافوان،فث!يئاشيئامعناها

ايسرها.والسبل.اليهاالموصلاوالطرإبئ،.نطبيقهاكيفيةوفي

وتطور،وتاريخها،الاترابهيةيتفهمانارادفمن،وبعدكتابهفي"ول3.د.هـ.ح"،وسعراستهلعرستهتصدسعماوهدا

الاشتراكي"الفيرواد"كابعنلهغنىفلاالادوارمختلففيتطبيقهامنبرة،ذالاسالهربةالىنقلهالذكب"الاشراكيالفيرواد"

لحنه.غنىفيفى!وذلكمنبالدون/متعمناماإلاول:ؤ"أردىاًررعةلهووضعالكيبربالقطعصفحة053فيبعلنكي

مغئهحوادم!حمدو..اـرابعوا،للموة!وعاتوالثايت،للاءللاموالثاني،الرئيسيةللشخصيات

...عسبرصفحة28الاخيرالفهرستهذااستغرقوقد،العامةللمراجع

-.--ولم-هـد،اءعهـرافيهاطبعالتيلآللسنتعرضلانهالدميقالحرفمن

*!!ك!!لامرتباوجاء،اليهاونفل،فيهاالفالتيوللغةالطنعات

كأهـ!.-الكتابفصولحسبومبوبا

*
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الاكنرمسلعونرولهلاوكلا،تشويقاالاكثرهوطويلاتجدونهالستارواًئسلل

ا،صرحياقايفافيمااهمان":لارسطوالفروهذه"!وغرابةرمابة

ادت-.ولكنو،الانسانءوالثاعنيوورت.الحوادثبئاءهوكلهى0125-شيحانيمس".يرفرجمة-.لمثيلإ،تمجموعة

"...الحياةوحوادث(الفعل)الموضى!ه

الا،المسرصياتمنالمجموعةهذهمضمونلكبينتانبعديبقلممننفيدانالعربيةبلادنافيتصضيناالادبيةالنهضةكانتاذا

مواطنءمنموطنكلالىاسروان،منهاراحدةكلعناحدثكانمافاول،النهضةتلكتفنضيهبمانعملانلناوكان،الاخريناًنتاج

ة-العر؟التعب!براتتظوبعءلىسمرمقدرةوالى،ترجه؟هافيالابراعاولاالمسرحادبعوانما،الاخريناثارترجمةفياليهنت!جهانينبغي

و!ة!.وااناخاتالبيئاتهذءعن"غريبة"اجتماعيةمواقفلاداء.!انياوالقصعى

فانك،بنفسكوتقراهانفسهاالمسرجاتالىتعودانالافضل.منيصبحوا/رز،عصورهاازءـ!فيحشكاتالقديمةمجتمعاتناءلانذلك

؟ء--تعليكعودو..ويروقكيفنعك/ماكلفيهاواجدبدلا.الحديثبرمفهومهماالادبيينالنوعينهذينعنغريبة،مآذما

الفوائد.،دت!ادميولا،فرطبهفي!ضتشرانلإديهولاللمسرحيغلم

ن!وارةاللطيفعبداسماعملءالعواصمهذ.كانتيوم،دمننئميولأ،القيروانفيولا

الروحيةوالحجاةوالشمردلعلاراشماعومصر،وابصارهاالدنيا

س.ان،ماوبطريقة،مانحوعلى،دلقصصاتيخوان،الملميوالبحث

*.-الىتزاللاالتيالاثاربمضويمطى،ألسوارحياةالىطريقهيشق

والسرو...ايحاءوينتوع،،لدهشةومثار،الاعجأبموضعهدايومك

اجتماعيعاملمناكرالىيعودالمرحياتمنالمربيالادبخلوفي

.ي!ءوتار،ونفسي،وروحي

شيديئيزيددنيافيالنوعهذاظهوردونحالتاقيالعواملكانتواية

،ماتماتداركالىنش!اليومالعربعادمفان،اًلسابقةاًلمرب

الجومردالجبارعبدالدكتورتاليفركبفيإ-!،واخذعديهالاطلاعمبلمنرفضماعىء.كلوالاطلاع

.صس352-بيروت،الطليمهسأر.ضشورآس،اسرارهامنخفيماويستوضح،دابها2منيستتي،الحديثةالحضارة

احداثها.توجيهفي،حدالىويسهم

هذاالىألالتفاتفي،الخيركل،الخيرارىدوماكنتلقد،مضفقلفي"تكورةبجهود!قومشيخانيسمرالاستاذهووها

انرجالاولئكصنمههاكنادتيالحضاريةالاحداثمناًلضخمالراث،ينقلطبراحتياركبرىعنايةويعنى،المربلفةالىالمسرحيةالاسار

الطامجةوثبتهمبين:السنينمنالفطيلةالعالممقدراتقاثواالذينمجموعةشرانمبعد،سايهةعربيةيغةءالاثارهاتيكاعطاءويجعفي

،والعروشالممالكدكمالى،الهجراللافحةالجزيرةمنالاولىارحي!اةمنالبزبهذافيبرزوا،عالمهبنلمسرجين"بوكرسهرة"

امبراطورصاشمفياًلعالممفاهـةقطايهم،والسهولوالبلادإلفيافيوجوبهمفىه!منظنجبةمجموعةايوملنا!فدم،ا!عاصبدعلىالادبية

والذخانر،اثرواتوا،والع!عاتوالآداب،والفنونبالعلومتألقتالتي.،تلمياتستت!وبم!،"ال!بشادوافد!..."كأوالها،المسرحبات

فعالفوا،الاهلىالشاوبهابلفواحضطريةاحداث-والرحلاتوالامجاد.لمهـمجموكهالاسناذبمامن!اًخنارالذينإ؟ؤةيناا-ماءاًليك

،والثمراتوالحياةبالخرضاجة،ز!يةشامحة،.كامةانسانيتهمدوستويرفسكيبرنديللو،،-شندبرغ،تش!يحو!ء،مومسمرستةالجديدة

اًكيال!نمانفبرهئوا،مضاعفةأضعافاائونمنوهااًقىالامانةوددوا.ا،ر.ووينوافطابه،اًلادبياكوعذلكاًلانذةمنوكلهم.مورني

عئهابثقتالمذيالقطبظل،الاولىنذتهمفيحياتهمعليهدارت،اءطبةا،ءلرسألىةةلهياصنارعاإلىء!المرحيا!اسماءاما

.الجديدةمواطنىفيوخدمانهموانتاجهمث!سلوكهمجالات.الخ!سليلة،الخالدالمزوج،الطنيبواجب،الاقولىالمراة

هذاالىاًلااخفاتكل،المخركل،الخرارىدوماكئتلقدفيبرعواممنالمؤلفيناو)ئكاثةرانالاختيارهذالحيماواطرور

الجماعية-الباهرةالاصهـاثمنحصرهيىخعيكادالذىالعديرررلافراء-!تزانمن!راتموملحسمرلست،4دواشتهرواالمصصعالم

،والادبوالفن،والصناعةوالملم،والحربالفنتحفي-واًلفردية"--تو!رجي،(الاهههوصة)القصيرةالقصةءالمكلولاسحما،عنه

.ودراسات،والطبابةوالتمليم،والنجميلوالعمادة،والتشريعوالقضاءفيكتبهاووكأن،هذهو?هم-5ء!سمثنملهااؤتي"الرساله"

لاوقبلبما،اثبتت،باهرةاحداث-والمشاعروالسلوكالجمالمجلداتثلائةالتيبلغتاؤاصيص4جملةقيونرتفصره،دصةالاصل

وبينته؟ابطالهاكانواالذينوالافرادالجماعاتاولئكاصاله،الئققيتورا،كهصرجةعليهااطلعولم،ئؤموصةترجمهااننيسب!وقد

الخلاقة.وموهبتهم،الفائقةالاستيعابيةمدتهم،شككليجلوبوفوح،ش!رةمومعنتئمبب!وفيقلولا.وطريفاشائقاوجدته.ماالفروفىمن

.الاعجابتثرادتيرجلاعظمكانربمابل،القصصيةالنواحياكثرفييففهلمانهذا

الض!ريةالازمةمعالجةاستهلالانمنمتاكدالوماكئتلقدكان"انهالبريطانب-ةالمعارفدائرةعنهكتبتوقي!،الفنهذاعمفه

عمليةمندورهاازاءوالاوسطالادلىالشردجماعاتتستشمرهااذيمراسرفيعنده.نظهراليالسهولهالىاشارة"يرتفسكماالقصةيلأتب

للامكانجاتالخلاقةالذا.نيالاءتباربردالايكونلاالمامالحضاريالخلقحيثمنويرنديللودو-؟ويفسكيلثأنهووذلك.القصصيالادب

المشاركةمنالهانلالقسطبجلاءوذلك،فيهاالصاعدةالاجيالفي.اجالاتووفرة،الصيتبعد

ماضفيالحضارةمداميكزيادةفياسلافهمبهقامالذيالخلاقةوصحة،الاختهاروحسن،وشهرتهابالاسماءيكتفلمسمرانغر

الكوني.الزمنبحسابقيساذاببميدليس--قهبحديثنقلهامسرجيةكلاتبعوانما،الاداءوسلامة،اًلنقلي

ويثلجه،صدرييثلجكان،هذاوتاكدي،ذلكتطلعيبين،وانااء-صوروي،قهفيبهيخنميزوماخصائصهللقاريءوبين،مؤلفهاءن

فيالمشعةالفلزاتهذءمنللبحثالجديةالمحاولاتأرى،حنكلمعظمهافيت!وم"كلمات":ب-كلهذلكوشثم،سيرتهفيالاحداث

والمظانالمراجعفيكاملةسرتابوتقص،العربيالحضاريالتاريخلاانهيعتقدونالشباب":لكابوالملاحظة3!ذه،وادبه.المسرححول

تقبلهالمماءسعلىيسهلقالبفيوتقديمهاجلائهافيثم،التمددةمتاءههبؤتسولكن.صحيحوهذا،مرحيةلمتانجةمناسهلشيء

ائزيهة،االنقدلملكةوالتقصيالبحثذينكماخضاعبعد،واستيعابهتسعلوالا،جيدااصغوا":لىكلود،لبولالتوجي"،توهذه"النجاح

يراعيللوقائعمئهجيلتمليلوالسمي،الرا!سخةالملميةوالامانةوءا،.لالاجهوتفهمونهلاماباندلك.ةقليلاتفهمواانوحاولوا
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.شيبانقبيلةهي.الموضوعفيالمؤثرةا.عناصروسائرالمنطق

إبروهأثم،الدوحجيوشفيشيبانوتشعارك،السنونوتكر

حعربهاتفاذا،اعرابيكلدمفييعيشالذي،النقلةالىالدافعذلكبذلهالذيالصادق.الجهدهذا،الجديةالمحاولاتتلكمن

قسمين،الى،ألقبليالتطوريللقانونتبعا،تنقسمصيث،اليفةاليالىضحينان!9(،مزيدبنيزيد"شخصيةلجلاءالجومردالجيارعندالدكتور

مطر.بنزائمهلن!عنهينشاالذي،برسريكبنمطربنواحدهما-كون.الرشيدهارونلدولةالاعلىالقائد

الخوارج-ضدومعاركه،اًلملحميةزاًئدبنممنحياةنعيشانوبعدرووز،الموصلنائبفهو،التعريفعنغنياًلمرلفانشكلا

نشهد،غريبةحادثةبعدالعناسيالبلاطالىوانضمامه،واًلعباس!ينببنفردلابلسذلكالىوهول!العرادفيتموذ(1ثورةخارجبة

.مرةلاولالمسرحالى"بن!زيديزيد"بطلنادخولالاثريئابقيبن:مرلفسالادبيوالانتاجالسياسيالمملالىيهعوهما

نسبسملسلةإيصررااًنقيالفرةهذ.منبناالمرلفيننقلولاوعاش،العربياتاديخحييانه؟"الرشيدهاسون"و"الاصممي"

قبلمرتالى!حياتهمنالةمرةتلكلحلىويطلعنا،وطفوتهيزيدالقومية!لىالخطرمواطنوتدنسي،فيهالطردومفاررمثاكله

،زاسدةبنمعنعمه+راًيةتحتيبشنراهحيث،عاماالعشرينبلوغهرائعوتنود،اًلعربي*دباستوعبكمال!اًلمتعاقبةحقبهفيالعربية

سجستاناقليمعلىزحفهوفي،اليمنالىسيرءفيفيصاحنهالنفادة،ولماحيةلغزيراعلمهومنذلكمنلهفكان،نثرهوبليغشمره

زائدةبنمعتاًلخوارجاغتالاًذاحتى.والتركللخوارجومحادبتهالتعليلوموهنة،عندءالمنطقيةوالمنهجية،العلميةالنقديةوملكته

القبيلةمنالزعامةمكاناخلالىالىيزيدبرذ،دارهفييستحموهومنتكنهوما،اًلبناءةالسايةمشاعرءالىبالاضالة،لديهالسديدة

سجبتان.اقليمبتوليهالاولالرسبممنصببمانالثم،قيادتهاوتوليلقد،اقول-،العربلدنيامثعزاهمستقبلفيالالسسراسخةآمال

ويشدعيهالىبغداد،عليهيغضبالمنصوريجعلالعهه،وليمعخلافهولكن.القيمةثادءباالقراءلاتحافأصطناعهااحنآلةذلككلمنلهكان

بر"هـ.ةيماسراًحهويطلقبعجنه؟مرحيثالشديد،خفرهاثادةمنوخشية،البالغتواضعهتدادلرفيرنحبةولولا

لاجولذكربمااجتزىءولكني،مزاياهءناعرفماسردفيلاسهبت

الثالثلفصطهلنافيقدم،العباس!بنىبلا!الىالمؤلفينقلناوهنامزإبىبنييزيد:العربغرة"لهأقدمالذيتابه3فيالمقارىءس

اًتاوإزيج*!؟ع؟افارسعيةواامرريةا،فيهالمتصارعةللقوىبدراسة."ا!بني

الورراءأسرة44عنينا،ا)مربيةالدواةإلىفادسيتسللاعظمخفاياعن

ف!سم،عامةاًبحاتالىيةطرقانهتاالمؤلفيفوتولا.البرمكيينفهاالاولخصص،فصولثماذيةفيكتابهيجعلاًنالمؤلفشاء

نظامتهءنواكأنلاؤها،العولىةؤمي(لجهوشتكوينءنواضحةصورةلنا)ءإز!رافراده!منكانل!نيالةالقبي،"ئسبانمسلةتاريخ"كلنللكلام

!-تهؤوادبينمز!!بنإزهد3فىمربصضا،قبليةوسشنفرةدائمةلتاريخباستعراضالفصلهذافيالمؤلفمعنقوماننا."مزيدابن

جمي!ا.الجيوشنواحيوندرس،اننعاقبةإجاهليتهمالوارعلىفنطلع،الاقدمينالعرب

،الملماتؤيالدولةعليهدتعخم-،.رذيكرجليز!رحياةوتبدأظ!ودقبلالاخيرينالعصرينفيوالادبيةوالاقتصاديةالاجتماعيةحياتيم

،بغدادجسوراحدعلىلاغتيالهمؤامرةيدبرونالخوارجفأرراؤهاوتمليل،العربيالشعبفيالقنائلدراسةالىبعدلننتقل،الاسلام

لاخماديئتربهوالخايغة،وبطولته4شجاعتبفضلمنهاينجوولكنهالتكوينمظاهرابرزلمختلفتعليليةرراسةمع،وتسلسلهالشوئها

بنفسه،وفيسه(البرم)زعيمها/ضاجزبهفاذا،خراسانفيثورةشملالذيللقنائلالعامالتقسيمعلىنطلعثم؟لديهاالاجتماعي

الحريةالاصراثءناللوحاتقيقد،3اًلمؤلفويقوم،الاحداثوتوالىمتبينين،باللىاتشيبانقبيلةعنالكلامالىمنهلتخلعب،الجز!رة

وتصاحبها،تشبرهاكانتال*يالخعيةالتياراتمبينا،العهدذلكفييتاحجث،الجاهليةفيالمفصلتاريخهاومستعرضينتحدرهامجرى

التياراتءلميهاتيطراولاهما،الرومبلادعلىحملتيننصاحبنحنفاذاكانوما،الخصوصعلىقارذيوحرب،اًلعرباياماستعراضلئا

لوا؟هاويعقدمزيدبنيزيدقيادتهاقيلى،عربيةوثانيتهما،الفارسية.وآثارنتائجمنلها

الجبشتغلبتصورجساماا،داثاخلا)هانف؟!،هارونالعهدلوليظهوروهوحرثباعظمالجزيرةوتمور،التاريخصفحةوتقلب

القسطنيطينةوضق،الصغرىآسسافيالرومجيوشعلىالعربيونتائج،الحدثهذامنالقبيلةموقفنشهدبنافاذا،الاسلام

ببراعةإشهدمما،الجزية/دؤعلهوردها،لهاالعربيالجيشبحصاربنحارثةالمثنىمعرائعةملحميةحياةونعيش،الفتجمعاركفيم!ثرها

الدولة.خدمةفيواخلاصهشجاعتهمدىويبينالقيادةفييزيدمقارعتهويتابع،الفرسامبراطوريةلدكالمعار&يفتتحفنراه،الشيباني

باغلىوذلك،العرشويتحطمالطافىيزلزلانالى،الاكاسرةلدولة

شخضيةعنللكلامالكاتبفيخصصهمرلفنامنالرابعالفصلاما...الحياةوهوالا،بهالنصرلثراءلقائديمكنثمن

لناويعقد،ومطهرءصورتهعنبارعةلوحةلنا-ميرانه،النادرةيزيدعمن،جناتالمجيدةروحهونس!ضودع،الارضامها،ثنىونواري

لههالشعراءمدحالىينتقلثم،توتهوؤاعرابيتهعنممتعافصلاالفصلألىنتتقلحيث،التاريخفيالشينانيةالملحمةلمابعةنتهياثم

له،وتذوقهللشعرنقدءمبلغلنايبينثم،وهجاتهمادحيهمنومواقفهوموااد.إبزإباسرة"لحنللكلامالمؤلفخصصهالني،الكتابمنالثاني

عنالكلامذلكلهاتاححيث،وقوميتهدينهعنبالكلامالفصلليننن."ونشاته

القوميتببنبينساسيسيمصراعالىتحولى!ثم،وأصولهاالشعوية

-.والعربيةالفارسيةنجوبئ،التديالسادسالقرنمنالاخرالربعفيالاننحن

ه!فياليمامة،(سنام)جبلعلىوأسرتهالشيبانيعمربنشريكمضارب

تسدسلونرى،ال!وادثبؤرةمنالخاميالفصلفيونقربالملكردإفوظيفةيشغلهواذ.،المجدمطالبفيغائبولثريك

بلاطهفياتوازناسياسة.ر(ملفالمواديل!للازمةخلقهافيالاحداثوترعرعالقبيلةحياةاحداثو!تابع؟العرافىفيالسماءماءبنالمنلر

،وللخببزرانلهم0صدافةبتفلونوالبرامكة،والفرسالعرببينالعربفرسانمن،!ثريكبنالحوفزانومنهم،ربوكلفأفيالابطال

التيارسيطرةوبسطلتقوية،المالكةالعائلةمنقرباهمووشائجإقطعونراه،قارذيحربفيالعجوزشريكبلاءنشه!"ئمل!ةلميامين

العهدولاقية3معرفيذلكفيتقانيهمويظهر0الدولهعلىالفارسيثم،للا!ستشهادتخففا،اكمامهاشيبانتقطعة،المعركةقبيلاكمامه

للرشيداًل!مهدولايةلاخذبسعوننراهمحيث،والرشيدالهاديبينفيهاالروحعنونزوله،المعركةالىالعتيقالنسرانقضاضةالىنرى

ذلك.بمدعليهتق!يمهيحاولونثم،بدءذيبادىءالهاديانجبهبعدمنواحفادءاولاد.تسابقالىنرىكما،للقيادةوجعالة،للمجدثمنا

هروبةعلىالكامنالخطرفيهنجرىكثبعنذلككليزيدويابعالتي،للابطالاًلخلاقةالمدرسةهذ.عنالسرلنانجبنكشف،الموتالى
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وكلنكأالخليةحاشيةبينءقامهعنويصهـثنا،الرنش!بدب!0فيفيصفهيغيبيجعلهمايعدثولكن،البرامكةضدالهالكبمافيناصر،الدولة

وبينييتهواًلاهجابالمودةاواصراشتدادلناإبينثم،لهتقديرهميكلفةوطبرت"نجرجانفيئودةتنشباذ.الحوادثمسرحعن

الى،البرامكةفدوالظاهرالخفيعراعهفيلههذاواتماد،الخليفةوي!رج.يزيدإقودهجشىومعهلمق!ها"،بالتوجهالهادكطابئهالمهمي

ي!ددكانالذي،ال!زرخاؤ-انض!الهاللةحربهلهصهدإجعلتاانالحوادثولآتي.وابيهامهعلىجوانح!تملأوالنقمةبفدادبنالهالثب

الب!اهرالاوننصارعببهوانتصارع،ماحقبغزوالعري!اًلاميراطوربرقى3تهدعلىيوافقفالمهدي،عليهمالنقفةومبررةفيهمالظنونهمصدقة

فيمعوا!خيم!"وكازت،الخاف!ينعمتشهرةنهخلمف"لثيىالم-هـيالاقناعجرجانالىويخرج،اخيهعلىالعفدولايةفيالرشيد

خرا!سصلمنفيوالثائرينالخوارجعلىلهتمتائتياللاحقةاننصاراته.الطريقفيمسمومايموتولكنه،ذلكبتقنل

.الرسووا:ياوصلوافيتقربونمكائد*متابعونبل،بالفشلالمبرامكةلقرلاوهنا

لانزالز،يلوقد،الرشيدبهلاوئفاذا،الرقةاًلىيزنجدويعودلانقاذمحاولةفيالعربيالحزبوينهد،الرشيدويرعون،للهاري

وادبربجالقاد"ينيهاقاليمتمليتهاًلىاب!ممد،بالبرامكةالقاقي!ة.الضربةقتلبوجوبشائعاتوتسير؟الفارسيالنفوذومنالبرامكةمنالدولة

بريجر!يررمه؟كل!يئةة!هئال!4ينزل،وقائينمصينحركةفي،دادأنالخلإفبماكرسيالرضميدويتبوالهيلةيقفيالهاديولكن،البرمكييميى

العملفيص""افهطيلةفيكما،للسلمالعملفيويفي،جمهةصلاحات05،ي!اليدهاًلحكبماموديحيىالىفيكل

.هـ.ولكن،لبعرب!ه

جمع:شيء؟لفيزإهـوخالد1بين-برجمعاًنالا،الندرابىلقدتاديخيهئحرياتلنايب!طبمالمؤلكفاولالسادسالفعلدي!العئا

في3ياةهافساءوة،واعرابببتهما،وةةد!ما،نشاتهمافيبينهما؟أ!نص،راًلبرامنىاًصرلأبينالمراعمنفيهاالستارلنايكعف،دقيفه

الخافانبنوملنهما،خاضاهااًلتيالمعارلدفيوانتصادهما،اًلحروبلحيسيبنوعليالربيعبقاًلفضليمثلهكانالذي،الدولةفيالعربي

افئ!الميتةفيبهخهمايرجمعالا!هوهاأث،مجبدمتضوعبصيتإئرإهـ-لالظء*ءرامكةمحاولاتالىلرىحيثو.؟لزإهـ،فروخبنومعمد

ثنر)صهفيأزفهء؟طط.برموتبهاذ،المجيدةحبباتهيزيد!هاانهىلاشغارامكةالبرألبعها(رتيالماكرةالسياسةنشهدثم.التهلكةفي

ببرذعة.ء-نجانبكلفيعليهالانتفاضاتبخلقوذلكاليهمبحاجتهالرشيد

وبتحقئا،الأبىبنبرأبليةتبمادأبىإفيرريرهرزاعندا(؟لفويقفابنهالىإجيىمنءيمةالبرم؟لألرةزعامةتنتقلانالى،المملكةجوانب

فاذه،عا-هاوا!تعاقلئرحهافيولةيض،.لزيدفبيقياتاكزربالمرابىتوبى"اثضاءفي!مل،الرلثدمحاعرةسياسةفيبت!الذي،جعفر

سحر.وكلهاروعةكلهاادبيةفثوةلك4،لمنفىافى،اءرم،صنماكفارسيجشتشكيلعلىخراسان!ءعاالفضلاكيه

اعلب:فيعرض،ثاببي،نلماحمةشإبص؟شاعلىاميناكاتبنانرإظل.برمكلالولا؟هيكون،جنديالفضسهـمانة

فبمافيكأنيتىالاصلىطبقنسخةكانيف3ويرينا،)بزبدن4اسدشهـةؤهو،"ألشاركباطريفبنررالولي"ءلمحه"المولفانايقدموهنا

انت3بفضربةوفي،وطباعه4واخلاؤومظهرهفاقهفي:لثيءكلفى*ربيتان،الموصلواخضعارمينيةاخلا!ذي،ربيعةمنالخارجي

للقفيةحياتهطيلةالعيثسمنلهنفسهنلدءافيثم،جيئه.فرصع..نفسهابغداديهددوباتالرقةالىانحعرثم

-...ايامهبيضقيهاابوهأهنىال!نيالقومية؟تالذيالخطرهذاعلىللقضاءالمبالرةفياًلبرامكةتهاونلماذا

للرسيهـفيالحاسمةالخطوةنشهدحتىلاالفصلهرايئتبمولااشعارهو..واحدتعليل-وكطلذلكليس؟..الامبراطوريةيهدد

الىالسلطانواعادةيحيىبنجعقرقظمن،البرامكةمنالتخلصذاك!يعد:كانالامرلعلبل،حمايتهمعلىملكهدوامبتوقف"لرشيد

!بطوسفيالدنجباعلىالرلئيدعينواغماضة،القشيبالعربيثوبهالعربةالدولةعلىللقضاءللوليدالافساحاًلىررمونكانوالعلهم

.مالمامونالامينلولديهالبيعةعقدانعلىفاءبالق،ذلكبعد،خراسانمنبجيشهمهمليقوموابمسادفي

ه!.المالكةالاسرةفيهاهميكونونفارسيةامبراطوريةواعال!الوليد

الكتاب،منوالاخرانثامنالفصلتؤلفالىتيالخاتمةالىنأتيوهناجامحةثورةومارت،الرشيدلعينياًلهائلةالحقيقةوانفجرت

السه:الثلاثةواولاد.يزيداسرةعلىللكلامالمؤلفيخصصهاالتيمكنومتحولوكان؟نفسهفيالرهاولكنه،البرامكةفدنفسهفي

مما،بعهـابيهألقيادةالوارمنعنهمكلبهقاموما،وخالدومحمداربعمائةالعربيةالامبراطوريةبحياةالمدالىفيهالشرااًدىنفسهفي

خالهمتابعةثم،والمأمونالامينبينالخلافةمعركةاستعراضلنايتيح.اخرىبسنة

خلافةفيتجددتالتيالنضالمعاركفيالخصوصعلىبينهممن،المولهكيانعلىالحفاظفيمزثهـ"بنيزيد"ثوريبرزوهنا

نودعحيث،لهالمقابرمالممسكروقوىالعربيالمعسكرقوىبينالممتصمونشهد.الظرجيالوليدعلىللقضاءجرارجيشرأسعلىفيقوم

عنللدفاعينتضىشيبانمنسيفاخرمعانكنابصفحاتاخراًلرلثد.هارونل!دولهالاعلىالقائدلهتعرضونفسيحربيصراءابرز

وسيادتها.العربيةابقوميةبثمومةابناءوهي،ربيعةقبائلراسعلىجمريفبنالوليدكانلقد

هلالحياةالرائعةالقصةتقديممناوفىوقد،بالمؤلفوكأنيبتقببلالواحمةالقبيلةفناءتعنيالعربوكانت؟جيشهوافراديزيد

فاذا،فضلهمنزيدناانالايأبى،النهايةعلىالفذاًلعربيالبطل.بنفسهالمخاطرةغرلذلكحلايزيد*سولم،لبعضبمضكل2ا!اثما

حياةحولتدورالتي"والطرائفالاخنار"منبكراسيتحفنابهالخبرةولكن،السنفيفارىمنبينهماماملى،عنفرداالوليدونازل

الشعرمنوالبيتان،والطرفةالنادرةفيها:"مزيدبنيزيد"فيالوليدوقتل،.والشبابالفتوةعلىانتصرتو*يمانوالقوة

اتحافناواحبالكامركهالعلميبحثهلتضمينهمجالايرلممماوالقصيمه،-.ابرزة

الكتاببمصادرثبتافيورديضيفثم.ومتعةفائدةمنفيهلمابه،والعربيالفارسيالنفوذبينالفاصلةالمعركةفنونقرب

للشعوبواخر،للاعلامبفهرساتبعه،الهامةالمراجعمنثمانينحوىالىيممدون،جيالهمالرشيدنفسىدخيلةبتغرشعرواوفد،فالبرامكة

للاماكنورابع،الكنابفي..الواردةللاشعارولالث،والطوائفوالقبائلخراسانمنيجىبنالفضليعوداذ،م!ربهملتنفيذالجصيالممل

فيهيلخصفصلوهو"أمتاببمدويات"ذلكويختم،والبلدانلحراًسةمنهمالفاوإجعل،هنالرالفهالذيالجيشمنالفابعثرين

د!يق!ةبخارطةينهيه،واوفاهتلخيصاضفىالكنابومواضيعهفصولبغدادبتركالرشيدولكن.بالاحرىعليهالمنافذبسداو،الرشيد

وممالكها.حدود!ااوسعفيالاسلاميةللملكةكاملةاجراءاتفييعمدحيث،جيوشهقلالديزيدوممه،الرقةالىنهلأليا

البرامكة.نفوذمنالحدالىمتتالية

وبمد،

قبيلةلوحاتهاتستعرض،العربيةالفروسيةملحمةفالكناب،اًلمجدقمةفيوهويزيدعنل!لاماًلسابعالفصلا*لفويقف.
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واخذوا،اًلنقلةاولئكولاالرواك!هرلاءلايقرا.لم"سهايام)تملىولوحت،اًلجيادوالمفيراتالحرالنوقاًمتطتقبيلةامرى،ثيبان

عنينفون،الصلاةقبلالدشاقتراوبمنالمتوضيءتباعديتياعدون.والرماحالصفاح

الائر.فيوالولمغالمحرماتقراءةنفوسمماوتظهر،وابطالهابوقائعهانحيا:النرالعربلايامبعثانه

الى.نشوقاولا،المراهقاتالفتياتاعرافاتعلىالاطلاعفيرغبةلا،اغبرماضفينطق،واًستشهادوتضحياتبطولاتمنلاحهاكلمر

بسماعمنهاالمحرومينعماًلتياللنهواجراًرالشهوةتراني!مسماع.اًلتاريخشوامخاحتل

ألاطلاعفي-بادل،فيهااًلمرغوبللرغبةاستحثائاولا،عنهاالعديثواسوار،طوروسوشعثب،قارذبرحنايافيالانظلادمعارلهانه

كومبلأغالعثرينالقرنمنالثانيالنصففيالمعربيةاًلمرأةوعيمدىعلىصفحاتتلب:الخزرونخوم،طبرستانوقمم،القسطنطينية

الرجل،ومنافسةالحياةميداناقتحامعلىفدرتهااليهوصلتمااًلعللمفووخفافهالعربرايةننرفع،الامبرطورياتوتديل،التاديخ

نظرتهاو،يفية،وثاب51،المجولعصرنافيسلاحهانوعماهوومعرفة.القديم

اًلصاعد.المتحولالمجتمعالىاًلرثيد،هارونلدولةالاعلىالقائد،"مزيدبنيز!!"ترجمةاًن

ليدفيقلا"معهايام"تاب!تالعزممنالاساسهذاعلىيستقطبان:اجوال!مواحدالعربفارس،"زائدةبنممن"وعمه

ممااـنفرحب!ضجكلماأفارهااعصابيتخدرنارجيلةالاسواعسبيلفي،المخزونةالعربيةالقرىتفجرحواثالرائعةفتوتهمافي

والصور،اليارعوا!و!فافىأضحاابىيانمنبلرورو(نعم،اقرا.ج!.في!عالمبناءا

ا)روارة.ديوالصدوأدجذابوانث-وإق،السلسوالاسلوب،الاخاذة،!.والعاخاريخوا،والحوادثالشرحوى،جامعكتابمو

التهثإمالىتدف!نياقي5!الهانئةالنفسيةحالتيكانتهلغيمللحوادثمئهجيتعليلفي،المئاسباتوروائع،والاياموالانساب

ا"لواسعةر-!ر.فهأماء!روفي"ازاالذي"القردوس"ام؟؟ا،كتابفصول.اليهمسبود

ذوبكانهامتكسرةقنرتدفوقالىالامواهتقذفالخمسالنوافرذاتجةالقوميخاضتهاألتي،والخفيمةالظاعرة،المعارئرسلسلةاله

اًم؟؟الانغامساحرةالتوقيععذبةموسيقىاوتارتنقراًلنقيالبلور3بدر،دجا)فىوقهابلوالخوادجالثصموبيينمناعدا؟هاضدالعربية

هـ!اكإعمةاوراوهاوهص،تا!ريجهبوبمع((ال!ور"قاماتتما.بل.والرومالفرس

فعولءلنافصلىكلصت،مام؟ا)هعي!،ءدمثقواديالاخضرالواديهذات،ؤار،القيمالاثرلهذااتقدإ3بهانختمكلمةمنلناكانوان

إ!؟موهـوبشانمرنظ.امنعميا*قصببدةخاموىنهاال!تاب،،ثادةكة-لةقلوبنا،الىحببةالقاريخمنلفشةجلاءكانلقد:نؤول

ذهاتاز!ثاتازاًالحقيفةظنابء*دلأوقد،هذاكلي!نؤدأمب:،"!وبراكان،بخصبنالمديناالاطم:ئانواشاعة،فيناا!حملمسة

ةا!الىةرانادءراناوا""*ا،.ورجماصا"ن(لعدب!يةبداثعمنحوفيماءـوكلعت،المجبنحطالجامدالمتحة!العرضعننبا،واضحاجذاباوعرضا،دؤيقا

..وثوفىوكة،مدولث؟قىبرلهذةثتابه"وصدفه"بحيوايأسرنا،ووافعباضاجاببكون

ر-ل،روالةولاقصة!ولاالذي((معهاًيام"ناب3قراءةأتممتهـررء!لعا.-اتهمنمةبلةب!اقاتا"حافظرزمداوما،؟لفراًجين،ومتعة

رحلالهااولىالمخوربم!وصفتبهخولةسهيلكتبتهذاتياغراف""كنابهو.اور*فيضةاًلمفيبةالىمرجمات

اًدنتةجة،ادء-دة،المر.بحةاضمافةا،القصيرةالمطوبدةالرحدة،المخاصة"لهلمحورحزهـير

مبكراالغر.ءؤةث-بوبألىيهادفهنهاابخنبم،الضماحكةالباكيةنيةالمظاًلهوجاء

ليىمنهاةسقيفهلحستلقيهلذة!ثيهاماو!لمورلملامنهامن،لطفقلهومنمعيالوقبيلجوحتءس!عئما .دلنصوج
حتصهنتيجهالمبكرالشونيالاندؤ،علان،اليهادفعتاقول

الدفيقى.والحسالمرهف!الشهورزاهيكمنهاقريبماهوالشمورفيولا

فيوالشعر،الشعرعلابداعمفطورةكوديتالسيدكانتودما(وأمحدهولبلة)(معهأيام)

وصففيالاسهابالىإ؟ةاصعولايتضعلاالعاليوعلوهاررإميسموء

ملهمة."كلمة"بالاالحسمورلثرحفيا!تبسطولا،الشعورلمساتبريروت-اثنهجاريالمهننبمنشورات

وكان،غليانغريزتهاولفورةقويةالمبكرشعورهااعاصمركانتولما

هذهتحويل،بارعةفنيةبقصرةاستطاعت،جارفاعرمااندفاعهاسيلاسمهاحرفتشايةمسيحيةقاةباولالكنابينهذينمؤلفةليست

وأنغاموترازيم،مطربشاعرياندفاعالىالمجنونةالطارئةالظاهرةغرابةفلا.المفرنسصيةالىترجمتهاو،اعجميةتحليةعليهاضافتاو

ونامات،شعورهاوهمسات،.نفسهاخلجاتفيهاتمثلتمفرحةمشجيةمنفكم"كولميتا)الحبيبالعربيالال!ممهذا،خولهاًسمصاران

أصيل.شاعريروحءنالالاتصدر"بكلمات"حسهاثم،ماريمارالذبمامريمكأسمتحلياتاليهااضيفعربيةاسماء

يباليلا،المراعقةتيار،المجنوناًلجارفالسيلتياركانولماترجمثمدوزماريفصاربالوردثملويزماريفصاربالاضافةتحلى

شلالام،يفيضاًميتجمعاقدير،الوعرعلىاميسيلالسملاعلىإب!لالاسمكانواذا،وهكذاكليرالىونور،دوزيتالىوردةا-"

،الملتافالارعنتخبطلاتتخبطالكاتبةراحتهكذاوينحصريندفقعلىالابقاء،امويةدمشقيةثةعروميبالمؤلفةالاليقفكانالمسمىعلى

بسشالعينماتراهبكلا)طروب..الطروبالنشوانتراقميبلبالحصاهـةعرفتاًلعربسيداتاشهرمنبسيدةتيمماالاصيلالاسم

ا!جسد،ويسعد،الروحويسرالنفس،نجرجالذيالحبيب..الحبيببنهقة،العربيةفترجمتهكؤليتالماما،والمر؟ةوالنخوةاًلعقلورجا-ة

راحتهكذا.الممدةاًشبا؟بعدالوجودمعنىعنالثانيةالغايةويرويمعنىلاالذيالمصغرالاسمهذاوما،بنيقةايكوليتوتصغيرهاياقةاي

كأمرأةوجودمااثباتالىتواقةغرائزهاكواءنتستصرخ،نوازعهاتطلقالناسوعرفهابرعومهاتفتحمنذنفسهاعرفتبفتاةبلائقجرسولاله

الامومة.حئانالىتحنناضجةاحاسيسهامنالتعبيرتجيدكماالفرنسيةباللغةالقوافيتنظمشاعرة

والسياسةالادبمعلمالعظيموجدهاوالقوانينالحقوفىرجلابيهابلغة

الاول،ابطاللااش!اصاقول،ئلائة"معهايام"كتاباشخامى.السورياًلجيلوعربي،الزعماءواستاذوالاجتماع

المرجيمةالشيطانةفهوالوحيدالبطلاماابكموالثانياصممنهم

،يقالمالافيهاقولتالتي،الحياءعديمةالاحمرالاعترافهذاصاحبةا(بهـي""بأس"سمعتوكأنيالخوريسهيلكوليتبأسمسمعت

الشيءوأنطقت،الناسمنثهدعلىإهثللاواقمياتمثيلاومثلتموةوعمنسمعواءاافاتالرواةعنإنجقلونالرواةوراحاراءانقبل
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مغالطة...الطبيصيالئظاممغالمطة...المغالطةاحلىماباللهاًن،يرممليهفالنهنيتصوراًندونيعملوالذي،ينطقلاالذكي

للشبأب.استرجاعاالممرفيالمغالطةالزمنبأسمائهاالاشياءتسميةعلىوجراًتها،المصغيرةالشيطانةهذهكلفرة

واالثلاثببنسنفيهومنجياةممنىيفهملاالعشرينابنانانحينفي،نرمةبالرصزءتهاابىتدعونيا!تيهيتحرجاوماحياءمون

درجةصئحدراًنلايرفيالحياةاوجفيوهوالاربعينوابن،الاربعينغيربسببطة،الطو،ةسليمة،القلبطيةانهايعرفهامنفيقال

نمالطولوألاربعيندروةفيالبقاءيريد،ال!ساريالجانبالىوامدة.ملعونشببطانانهانيتؤكدا)نر!هيالصفاتهذءولعلساذجة

.للانسانالطبيعطالنظامالادبعين!فكيل...المحطوظائحبيبفهواًلابكمالشخصاما

الاف-يالط!لىافناعفيبل،"لذأنيالاقناعفيالعبرةليستو،برنمدغبالانفامالازسانشعوريصور.وسيقىفنان،عمر.من

وميبات.مدم!وسةملموسةمادةميوالتصوراتواًلخيالاتالاوهامباتكمافحلنساءزير،الحببة.نراهكماالطلعةبهي،يالاوتارالاحاسيس

يرفييعطيماهرصناعولكنهبرالوفاءولابالحبإحفللا،قلمهايصوره

سبيا"النهايةطلائبمسلكت..الفرسظهرالاجهادقشةقسمت.كرماولاجودالافيروي

الذكي.البرجلذلكوان...ايضاحسهاوالي"ريم"بشموراليالشامرملىالفنانانعطالىولا،الفنانالىالشاعرميلبدعالشى

تقصبر.بسببهواناًليعطرفدمينيهفي،تفنينف!مهاتلى،بكانتقنا!انممالبالمسننغربولا،اًلحبييينبخهالممرفار!عنالنظربصر!

؟،عجزهمندفعة،اًلشهوةملتهبلأ،العياة"برةتن!مها،الفكرمتحررة،مغامرة

بببنبساطةاكأروموازنةوالحافرالماصيبينبسيطةمنادنةاًمراننزنالكهلبهذااًنصالهاا!اقولالحار&..ء.اًلمراًهقةلعالىمع

ادركتوقد،السافرةالعقيقة"يريم"اثبضتوالمستقبلالعافرلاإهني"،جيبم"اجمر!ابانهناهيك،المبيطيشهايوارنطبى

سللأحهوحبهاقتلالىسبيلهاانالنسائيدحسهاالوهاجبذكائهاتقدملانها،لياكلهااناملهباطرافيلمسهاولا،الناضجةالثمرةبقطف

لبابعدإهـ؟لايثم،حباعدامهالحكممدرالذيالحبهلىاوانحبيبهاكب:لأالىتلكادع51اطرافتلتقطها..الفضةرونطبقعلىدائماله

ا!طقية.ا؟لفلسفةافواةنةاط-41تنتطروعىهاك؟ال!ظىفىمفيينضعهاالمدلههاننيمة

؟6وء.قىعقلالحب"نالقائلءـواـلحببباليىال!بهذابرقركللألبلات..وؤهـتعطرتهيلتمصهايمجهاحين

ارماطفة"-بوءمهىالطاريءصيهاجنونمن"ريم"ابلتلقدا)!يالروبمثافىةالمغرورةاًلقناة.نلكتندفعاذامحجبمنهل..الفاتن

فجن."زياد"الطارئةدونوءهـ!اعلب،1ووؤفه،الحظيذلكرويازةالى!-عىالسلام+لعرف

ء!اءةوزةارةتهاعلى،ر،مجخونءلىالمراهـقةانتصرتواخيراإ-اءكبرترضىوبذلك..جميعاعببهنالمفضاة،تكونالئساءسائر

نء؟ها!رياوكئر،المراةورارةفيالدفينالفدرشروتيقظ،الامومة.ا)ضقصمركبلاالةةوقمركبنفسهافيوتطربأنوثثها

زيادا.بىافاء-ااذلطالم،والذيالنساءز.برالحظيمنلثتقمانيابههذهؤيالظروؤ!4اقحمتمف3اًرري!لأالاخرسالشعخص"ما

ذ)--ئ!مه:!وعل،اـلنساءمنعرفمناحسنانها!هاالقائلهواشمئزازواثارت،المراهقةاةالفإاسرة،الاسرةاقلقتالتيالدوامة

وعقاهاالمراةلروحالبشةقيمةلاوانفقطبالعسنإمزنالنساءانانعرهـ:،ولكن.العرلىعلىوتمردهـاالبباقةكللىلخروجهامئهااهلها

ووجدانها؟اتممتىبهاالاقرانيريدالفتاةبحب،الغربابئاءمنالثابهذا

"4صحية:فقالت"ريم"ضيعبزفي(1دزيا"صغرالفتاةانوزعرف.اجازتهاو.الاسبانياجامعاتمنجامعةفيدروسه

عند."غراو"وقفتالمد.بدةقات"تسلقت...وبرودببطنظراتيزحفت:ظاظالاصتربدالو!تذاتفيوهي،مئهالزواجتريدولابهمعنيةغير

عن...شيءعنفيمماوتبحث..بنجبهفيتنبثىراصتئم...ئغرءجوارحهاصميممنزاًغبةحقيقتهافيلانهاالناساماموتغشيةكستاوبه

ا!يونهذهعبئولكن...الماءعيةاحسايساتيمناًثرمن..لثيءاي.المفضلحبيبهاظوظالم!حظيهاذراعيبينالفناءفي

فارغة.تبدوالممانيبألولىانيوتوحي،تشعكانتالتيخطيبهاالهتمميةيقال"خرجشراًبة"المسكينالابكمهدا-وان

..مقلتيوفىوجهيفىالحياة.نصبكانتاتيالشفاءوهذ.".قرينهايكونسو!

اجة.السلىعالاتول...فندليةئبدوإتحردلاالتيالقصةلاشخاصمصغرةصورةذبماهط

...ظلهفياًتلانئسانوددتطالما..اماميالمنتصبالرجلهذا""خانمكوليت"بيدحركنهمافمةتاجالأخراناماوحدهاالبطلةشوىفيها

..عاديا..مترهلايبدو..ذراعيهبيناًضمحلىانتمنيتطهـالما.ابيافيتحركانشاءتمتىتحركهبرمشقينادوئهاكما

نحوءاشعرلاانايرمكنمرةلاولاًراءوكأنياليهانظراني"

اعكذ!"؟؟؟لحظةمدىفيالمضطرم،ـ(لحبيهديانأيمكن!وبشيءعرفناوقدوالانالهطركأ.رالطائشالحبو.ئاية،نهايةبدايئمل

؟؟"اًحبهأعدلمالاناًاورا؟؟؟ثوانفيالاكلةالنار.نخمدقصار"زياد"عشيقهامعالقصةبطلةكوليت"در""اعترا!بدايه

ئهايتها.نعرفانعلينا

ت!اؤ"كانتائذيالأراغ"الفراغالىالشيطانة"ريم"عادت،وشاعرةعمرمامنعشرةالتاسعةفيالطامشالعاشقانقلنا

".وسكوناطمئنانءصدردهاصاروقدوتستثقلهالثاعريةوان،بارعموسيقيوفنان*ربعينفيلعاشق2و،موهوبة

نزدتاقيبالئازلةيشعرانيريدلاعقبيهعلىالحظيواًرتدالايامحسابقاعدةعلىالقلالمةالزمنيةللضقديراتوزنايقيمانلاوطغن

روحيزادءنتةتشاوروباالىدحلةلنفسها"كوليت"هياتوقدبه.والسنبنوالشهودو*سابيع

فصل.جديدزيادمعجديدلاعترافموضوعايكونجديدموم!عهافيوتضمهاالمبكرةاشةالإ،طملالمضزنةالكهولةوان

ؤالحسومواتصمتطولبمدكفرا*بكمالبطلونطق.الصحيح

."ريم"لخطيبتهالشبابهمةبوهنالجخمائى*دهاداننقولانننسى3و

ولن،معكتجريقدالتيالقصصجميعولاالقصصلالهمنيائاالتقصيعلىويحملهاالكهلقوةبحطملافبفالدورعلىويحملها

اطلبلنانا،عنكبرميدواناقصيتهاسنينعلىماضيكعلىاحاسبكفيلسوفاصارارنضاءزبرالحظي،المغوارالبطلانونرى،والعجز

لكافطنةانت،الاخلاصهذااناابادلكلنكنتاذااخلاصامنكطار؟،((لآعاطف"ائهلهإههاتمهوان،الحبمعئىفهمالىعشيقتهيدعو

متساتملكاناطلبسخيفاولست،تمامامثليالحياةفيحق."وعمقهقل"الحئتعريفهائما،صحيحغبركعريف

زوجتي.ممونيانرغب!تي...ماضيك،سيماولبتهوبروزمو،فهيفلسفاخذالعاشقينكلاانونلاحظ

منالتريثبرمادكتفتهاانهااوغلمتهامنالشيطائةتحررتلقدإ-"ودامعر،لآفيالذاتةو"ت-امبا!.قلالعاطفةاشتباكذلكوممئى

شبقاكأنوقدالاسرحظيهامن*كوليت"تحررتلقه،وهلتاني.الئهاية
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قيودمنمتحرراصماعيوسطفيتعث!التيوالمسيحية،البارعاروكينتحولوقدالعطشةويروي،مننجبرمنويرضي،بسخاءيعطي

بعلهاصاروقدمتقطعا"سليم"خطينهاعرفتكيف،الاختلاط،الضميربهوسوكأنن،قدرولالهقبمةلاهينشيء..شبمءالى

شقمنوالدهامنيدهاإجلبجاءحينالأيهنظرتكيف،الشرعي4ؤاتجالشروكلا!نجبربعضعرفبعدانتيقظقدالشيطانضمير

راسهاخرىرومرةيدهمرةرأت.البابمفتاحمناوالصالونبابمتىاكبطانعنالانجببزياًلمثليقولهكذا،الرهبنةينذرالديرصوب

.-....وحذا*"ويت3"اذنفياًبلشيهمسوهكذا،عمرهمنالاربعينتجاوز

الاسمنالقبيى-لالبعضعليالخاطىءالوصفهذا)نجطنققه.الستيناوالخمسيناليانحدروقدعشيقهابمصيرينلرها

عليب!باوقر)بمنينطبقولا،الانطنافأبعض.اًلمحافظةالاسلامية،حيناليخطيبها"اًلخرجضرابة"استبقتهياو،لهاوبقي

طبقاتها.بكافةاًلمميعبةالالرءطيبتهبرماضبمالبتةلهشمانلاابئمنهعرفنااًلليالغطيبهذا

منفريبةكوليتاًلسيدةانعلىدليلامنهاًستشفمثالهظا!نأسفيهاقولوعلىماتفعلعلييحاسبهاسخيفاليىوانه،وحاقرها

انحراؤهافيغريبة،تفك!هافيتفردهافيغريبة،الدمشقيةالاوسا!.عنها؟اقاويلهم

اًلرجلاًت!امفيغر)بة،الثاذتوقفهاتسوبغفيغريبة،وتصرفاتهاقراءةمنبانتهائهاكوليتامترافتمهلنسألانلنايحقهئا

.المراةبجهلشقيقاللكتاباًفي.فنجيب"معهايامكتابهامنصفحاتوعشرالاربعماية

:اًلسبدةتقولالاولىمناشدثانيةسقطةثم0"واًمم!ليلة"اسمهجديدمولودفيتجسدجديدا

طريقيءنبادييفجرمقيعاًلائلتائهةالشارعالىوانطلقت"سهيلكوليتاقرالى،بحتذاتياكلزاًلىالبراًلكتابانعرفنا

."فندفيالىيتكونانقبلالموضوعهذالاكتالناسالسنةوانالخاص،خورجمو

فيهامكثتاًنهاأيالفجرقبيلالخيانةغرفةامتانهاننسىولا.لناسيقرأهكابفيويتجسدحرورمن

الفجر.عندفندؤهاالىوءـرت.،اًلفحلنزاربثماالزمنمنقليلةبرهةلان،طريقفيواحدكلابطا!هابانعرالىت!يلنلحكايةاواًن

اًنفرجت...اتةتال!زعقفجأةغرقتنهدوءمزق"ايضاوتقولزواجهاوان،تزوجتوكر،كوليتالسيدةحياةفيجدقدجديدا

...المبعثرةرساتيمنصفحةاخراخفاءتحاولشعوديالاإلانامل.زوج!اامهيالعقيمهومنولكن،العقمفيسنةعشرةاصرىدام

."التإسعةالساعةفيالطبيبمعبالموعدبالهاتفالمت!!تيذكرهاعصصحقدزوجهاوعزمعزصاان"واحدةليلة"كتانجهافيوتقول

المىوانطلقتالفجرعندطريىدهـ،ودعتانهاهذاقولهامن)فهم.اخصاثيطنيبعلىالزوجةلعرضباريسالىالسفر

هذهوتوغ،لهبخيانتها.نعترفزوجهاالىرسالةتكتبفدقهاؤ-ك!ا!تخلفالىزوجهااضطرتفروريةتجاريةاعمالاانوتقول

يحقوهنما"الجسدخيانةمناشدالروحنجيانةان"بقولهاالخيانةإب*ااواعداباريرالىالقطارفيوحدهاتسافرتركهاوقدمرسيليا

،5!اًواردعؤ!صفحة235كتابةالممكنمنهلنتساكلاناخاعيناها،حت"5معناما"كويت"وتقولالتانياليومفيبهاباللحاد

.هذاهواًلمستحيلاناًظن؟ساءاتال!ضجكاملوالثلاثينالخامسةنحوفيرجلااًلحديدسكة!ربةفيوهي

...وسلاجواوالحزنالحناننظراتعينببهاليتشكنالجاذبيةفبض

هـءصادقةكنتحياتيفيمرةلاولالبار!"...-.نقوللمثففا!ربت.الجنىلئداءاسننجابئ.اضطربتشعورهابانوتجهر

اص-لهر،،باماوراًولاال!هما،علتىلنمععالتوءلالالتالومةالمتعهفت!املةلمحعةسفاًيلكونهالغب!بموان...سررهاقدالانيقالعلبالباببسيالرجلهذاحديثوا!

المحياةهرموناتانسيا!يسهلعميقنومفيواتغراقارمراش!لىمشرقةروماتييةحكايةوهيالخاصةحياتهلقصةتفتحتقدجوانحها

.وفدباريسفيبهرهاالرجلكرمانوتقولم؟ثرةجذابةمثموقة

المولفةتعده!اطبيعيهكمففكيفوكس!تحالية،بت!رهوالجسدلجسدلمعرلهال!م!متعدكأليلهعلبالىمقصفالى.مطعممنبهاينتقلاًلليلنصفقرببلغاها

اعصالها،نصهـتنعهالعكسنحدلل.نتمفلمالمرتويم!ارورفيكأار!م.باثوقاونطربةونظراتهوحئاتعطفهاسكرهاوقد،ماجنةراقصة
........الشراببفعلوهجاوجمماازدادوقد

لا!ات.خمياواربغفيصفحة225نكتبواندفاعها،ذه!!ويقظةالىمقه!فمنوالاورظلالمطالىبمدمعهاستقرتبانهاوتعترف

للعيرجلعص!اضعى،/المور"ن،ولحدمامه3عمسقحلف!ىيعقيهإمانلاكللوايضمالمعلومنومعلوممن"القارح"الباريسييعرفهااًتىالنزلهاتيكمنلزلفيغرفةفياخر

وان،والهدوءالرأحةالىوإلمثوالجنسيئالعطيةيعقبالاطمننان.اليلجنحتحتالخاطفةالزياراتهذهلمثلالمخصصة

والفشل.الخيبةوليدةوالتوفزوالتنهاتقظ/?زحمراءبرهمةمقدماتهاليلةمندقائقبضع.اوليلةوكانت

..،يقالولايفعلالجنسيالحديثلانلا،احتشاماوصفهاعنالرجلقلم

الطبيعيالى؟كوينفيالجهلالاولىدلالتيناحدىلهالتخطيطهذاونفص!!اة*ئةاالانثىاغصاباًلىحيوقيبوافرالذكرلانصرا!بل

الاخر.البعضمنبعضهاحركاتهوتماثر،الجسدوتركيبللالسان.النوعلبقاءالحياةاكهر

وقدالخائناللقاءهذاتلفيق،الموفقيخرالتلفيقهوادانجةوالدلالة،الوجدانوقظة،الجوارحمتفتحةتكونلحالهتلافيالانثىولان

بالفعل.وقعلمالاوتشتهيهوقوعهتتمئىلماالمكبوتةرغبتهافيهمورتوهل.الذاًبةالاحاسيسنشوى،الشعورمرهفة،النصمتنبهة

تكرارالكثيربلي،ابينالكونفيبالكث!السقطةهذهمثلليس!؟ذاتيةاحاسيسسويبمجملهاالمرأة

فيوالاسراؤ!واحدةمرةمناكثرالعبارةوترديد،وتشابكهاالصورالاجادةفاجادتوصفتفقدالشاعرة"خوريسهيلكوليت"اما

فيه.والمقالدةالوصفقبلة،الغرفةوضاعة،شيءكل...شيءكلوصففيالمطلقة

السريرآناتثمالجسمتلوجمرالخصرضم،المعطفنضو،الاستعطاف

المقرريناقرب"نوسمعت،دمنضقفيواناالسطورهذءكتبت،دموعوانسكابوشهقاتتنهداتثم،ملتحمينجسدينوطءتحت

الإتررةاا&مر/ةاًلمؤلفةانوالضيقخولايسهيلكويتوسطمنبرالغاتجسيدامجسداالانس!انحشمةمنخاياشاعرانسائياوصفا

وحريق،جديدنشازنغقالانشادوهيأتهايرونفيثارةاوتاددوزنت.حيوانكلتبذالتيالانسانحيمانيئ

.الظهـورالىطريقهفى"واحدةوليلةمعهايابم"نوءمنجديد

خليلمةلانعليهاسلامولا،ومآسيهاولياليهاكوليتباياممرحبالامراهقةثلاثبهـلمات"معهايام"الاول"كوليت"كنابيلخعى

القاتل!السمتنقعشهدما."زوجيةخياولآ"اثتبنبكلمتينالثانيوالكمابعفةفاهدار

فصمافسقطتتعثرتجمبفالريلاسقطاتمنالكنابانيخللم

الزحلاويحيببالقاهرةاًلتصويرلناصيةالمالكة،اليقظةالنبيهةوهي،خوريسهيلكوليت
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صه!عى4سههيثصيهي"!ه!4!ه4سسهي،!ه!ا!هسههىص"4،!ه!-سسييسسمه

---لوجى

مه

دمهديدههرمص؟--

ض!

!ش!تجر!جرا
****لا*8*م!"?م!***ءأ"ء"مي!يى،،،""ص!سهى!ه"

بتيوفنيصغهالم،مؤلفيكتبهالمجميلةسيمفونجبةو!تصامد6191-"بريلسكجمعة

يجربهبالت!ا*تاوتارمنكنبثقتلقلاليةشبمفونية.رحمانينولىاوحضرناللاقينصفانكردداووجلدون"ك!3اا!ستطيط*أ

وثمة..الكنترباسوكذلك،وجودءالكمانويثبت...العازفون-..جالهرويثوريفهمئلم..سمعنمايفهمنلمالليلةالسيمفونيالعفل

منهاثتمسيمفوئية..نفروعوت،الضخمةالطبلةمنتنبثقطرفاتمنتزنحزالتماالتياًلجميلةللر؟وسيا..بالطبعباخيفهمئولم

عابرةمقاطعبعضفيهاومحثت،مبلاةولاواستترومبث"شقهة"مذءفهميحاولونالذينهملقطالمواجهن..العلالىومكلاالعطرقل

مزفها.كناءالحقيقيةفيالشمفونيةذلكبحدستصمعهاجمعةكلمساء*وبراسقفتتكتمكبرىممعةلمة..الموسيقى

ابرنامجا.بشغفالحفلبرنامميطالعونالسذجبعضزالما3هاولو،اخرىنكبةنكبالهالىلاضيفتبيتهوفنبهاعلملوكدمة

فوي،السعادةاشراقةعنيمبراللحنهذاانكيفل!3يقول.ت.سوالشاهرم0اخرىحزينةسيمفونيةلكنبتشايكوفسكيبها

الا-خماعانونسوا..فلاننجهايمجدالقطضلأهذهكببيتروفناناذسىفلنافحكى"بروفرولر"قصيدتهفيالمتحذلقاتينسلماليوت

لايلالذاتهالل!نالىينصتانالمستمعمنيتطلبالموسيقىالى!انجلوميخائلعنمتحدثاتالقاتفيويجئنيرحن

مميتة.بظروفاللصلهداربطهفيمتعمفايكونالاويجب،اخرغرض

العازفون..الحافرونصمتانبمدليصمتواالعازفيندولىوجاءالتحد)-دوجههلىلاهةربعوبعد.بةمساءالتاسعةالساعة

!!شللالمايشرو..المايشرومنهسيدخلالذيالبابالىنجنطلعونالقرمزيةالمقاعدعلىونجلسبعدندخللمالانونحئ،الموسيقىستعز!

بعضيحىوبعما..رائحةولالونولالهاطعملاترقبلحظة..بعد،*عمدةبجانبيقفبعضنا،الضخمةالصالةفيذلناما،الناعمة

عنعريخدمالترقبهذااننفريرىبينمامتكبر،المايستروانالحاقرينايضاثكولا،وحدءيقفشكلا*عمدةاحدبجانبيقفواللي

نايظنونالذينالموسوسينبعضمنالاوبراقاهةتخلوولا.لتشويقايا..الاهرينمنواء..يلاخرينالىبالتطلعيكفيانه،خجولانه

دبماسمفاجيءمر!!داهمهاوسيارةلممتهربما:يحضرلنالمايسترووسبفي،الحلبةوسطفيفيقفونبانفسهميثقونالثخاصمنلهملا

الفرقة.فيالمسئوفيمعتثاجرثيمكلفييتحدثون..زاندةثقةفييتحد!ون..يتحدثونالقالحة

وألتفسيرات.الكهناتكلعلىويقضي!اةيدخلالمايسترو4الموسيقىاًلا

حنلاتروادمنكانواقدولو..الفتورمنبشيءالخاضرونويصفقيدورالحديث.والنساءالرجالبعضيجلساببمئىالحجرةفي

اكضفلقفياًلعماسانئحير..بحماسلصفقوالصباجة2الموسيضعيراكوابتتصاعدالشرىالحجرةوفيبةالهمسيشبهفيمابينهم

بصفقواانفيجبالمساءرواداما..وحدمموالطلبةالشبانعلىوقف..اناقةفيالحديثوينساب،الافوا.الىالليمون

*زواج.الاطلافىعلىيصفقن3السيداتبعض..وقاروفي،بحسابالجميع0.والربعالتاسعةالىتشرالسامةلانيمقالجرس

عنهن.بدلاالمهمةابهذهيقومونداخلونلموكأن!كليهميسيطرالصمتمنولضيءالعزفقاعةالىيتجهون

ويقومونمقا-فييتململوناًلحاكرون..يبتسمالمايسترو!حثاذ،الصضىكسودمالصاتوجممضي.نفقاومنجمالى

وانتقال،سعال:يلاوانفواتذللهاالقياميمكنالتيالحركاتلحمح"د"ويسعلهثوبة،في"ب"د"ب"ويبتسم،مقعدهممن(،ا"

...بة...صديقهعنيبحثشخصوثمة-وقارفي
مريح،وفعواتخاذ،وتمخط،مؤدلةخافنةوضحكات،اخرالىمقعد.

سالنوتاتوقوائممقاعمعمسوىشيءلا..العازفينمنخالالمسرح

الجالسةالجميلةالىوالتفلى،السترةجيبفيالبروجرامووفعمنومجموعة،كالتشيلوالمقاعدهذ.الىتستندالاتوبضعة،الموسيقية

..*يمنالبثوارفيوفي.الكراسيفودراقتوهيعميقنومفيتغطاممانس

*-
..المو!يثىبدأى.هزالهزهاصاحبهاالضخمةالطبلةتنتظرالمؤخرة

اعمادفيوالضاربة،العليا*فلىالىالمتصاعدةللانغاملامقاعمعمفيا!تقرواانبمدينالحاضكلالىعادتالثقة

المستعر.الححيميسترخيحيثالى-اعلىوالىويسارايمينالؤوسهمواذالوا

..المعقدةهواطفناعنكبرحينرلاوتارويا.في،،أ"نجحانبمدالجميعالىعادىاًلثقة.*رستقراطيون

المويثىلغةيلاتقفلماملاملغةضعت"ر"اطمانن2و!ر.."ن"الحسناءأهجبتجميلةبعبارةالتفو.

الانمنهانتزعهالذيالموعدعلىبناء،غدا"ر".المديرسيقابلائهالى
.المايستروولمثلهاالعازفونيقصهاحكاية..الحكايةتدا

...و!ا!جزاتكفعلومكذا..انتزاعا

قوسالىجسدهيحيلاله،اللحنيمثلحينا!يسترومنواءهـ-اةيممتونثم!..الجاسنهمهماى،الهمهماتلاشيءلا

مبقداًللحن.يتلاشيكادمتىاللحنفيويئوب*وتادعلىبعزلىاتتظارفي..شىءانتظارفيانهمحمنشفواوكأنهم،سنبوبدون..

سيظرجولذا،جميلةالبرئامجفي*خيرةالسيمفوئية.باسلا...

لا.وا!ونوممالحاكرونوالبعص،لارريرحملبعفهم،العازفونويقبل.والعازفينالمايسترو

لموالمايسترو.اثاعدعلىتركهالدكانالتي*تهيلتقطيلاحر

تقنعانتحاولالظلامفيالجدسةالوجوهوبعض،معقداللحن.بعديحضر

تنتقلوفجاة،نفسهااقناععنتعجزكم،تسمعماكفهمبانهانفسها

النىالمناقشةفييفرالحافريناحد،مجهولةميادينالىخواطرهاالمامعذاسأندثمرهاإلتىاالذكرقيا"وراقطمننزعتهاالصفحةهذ.*
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أودخانظ:قين!؟لاءيهوا!فصدت!ضرة،دفيقةمحشرونمقدارهاذمنيةالارءوانياًدرداءؤاًلنناًدكتأة..أل!ملفيزلم.لمهؤبيئبينةاشدا!لق

استراخةةثم..احرىسيفونيةظهـرارأ"تهاالضياليدضيبةثمرأءنقررا"لوؤتكفسىوفي،نسعرهاتمطح

وت،ئر،معهوتعيئنىالمعقرالمحناهداتعيقلةثمة(،...)1محلىفي

شش"لميو/وكد،رسترو3المابرإءلآعنالبعض،بززومأالاستواًحةوفي..قروبهاضرباتوتتغر،بهاتتنفسالتيالطروقةوكضئير،راسها

"حشاًالضملوانه،اًارةهذهبرامحةالبحظاًلاولالكانمانر!انمجهولوهي،الما/شنرو(هاويعز!،ايعازفونللاي!ز!التي!ياًلقلةف!ؤأ

هـرةربوذ،نمهفيلايرثق،وحيدلشحميكل،المافىاًلعامماذفاًلمض!."نقودهموحافطأتالانيقهبثصاب!مهؤلاءكلجاءاجلهامناًلضي

"!نيضضقموناًلنماس.الناسبملاحظةويكتفي،الاعمدةبأحداخرى.الف!ارهةومحرباتهـم

،ليلمغمات،حماليفيفيتكلمونالقامةفيعليهاًجهبرواالذجمرالصمت!لىاًلما-وو!طوالمارينحركةعلىادوررجليسعيطروكما

اداجيو-00يوتانك.هجو!يتركم"كلماتبينهامنتلتق!!نلفةوالبعي،اعبهابفيبعضهم!اًليهبعتطلعونوهم،اًلعازفينحركات

"..الخ..اًلخ00ازدرافكوفيتمثيررف-!ا!ر!انلااليك!لضىالانئامولتمما!د.وجلفيالاخر

.لأ.اًلثارللمر!المنبملي!طلاال!مالود..اخرىمرةإرنالجرسبظوالنلوتهال!ماناًلةبينحلوقرانلحقدوبتم!سحبهال!قامح!سماءفي

العازفينوالاتالثاعةفيكالالس"اعمعلهةالاولىاًلمعزوفاتلأ/ال!انمازاًلتفيهـعاًلو!اً!لاتوتتطارح..مبرماانفصالاالطبلةعنالتشيللويئفصل

ةثف!و!مافبتممممالالجضالزهووباقة..لمهةايةلاتعتملمتوترةل*!ةوءة،المش!ررهذامنغليظصوتاذاتالةوتف!ك،النفخالات!

.الكماناًلاتعحبهاًلىاتراحتوقدكماالقطعةممئىتكملمفاجعةهممتلحظه،اًللحنمنتصففي،!ت

دجمبمءوب!ة،العابثةا!نا!قازببهالسيمالونعيةوتبدأيدخلونالعاذفوتلىر.بأكملهاال!وحهمعتىالصيئي!اًللوحات(فيالموجودالفواغيكمل

توداًلضفا؟لوروح،يدردش،ودوالجم،يدردشونالعارفون.الت!اوبتتألف!ليظ!نمعكعتهئندمياًلجظولمسىبكلالحافريناحداًن

بالفقراتومطوءة،وسهلة،معروفةستمز!اًنني!السيمفونية،الفالمحه.إصداقةأاوا!ربين!ماوتئعقد4مه

بىو)،اير-ترواًايدخل.ا،جرالرورين،اًل!!لدقاث9،ال!مالعحية

الج!ور!فراًصةالاتقبلجبينه!الىتهدل!الذبر؟هـهره.لر.!باىاد.اظنفيماتهمع،ء.الأرلمهـبماًدظمنبالص!"قعداولفياًدجالسالرجل

وورص!نظ.!كماو"فيير.!لطفيبهويهرهئديلهليضرجمواتيةلحطةا،ةوضتهزو!و،اًلاطلاقماى

صمولط،فيوه-م،فالرةعبارةزميلهمعهبادلوو،انفهعلىرقة

."سحورا..مبهورا..القاعةواغادر.له-عزلىاتياًلفرقعةفبىناظر؟رثبتثم

هـزبىادىروفظأوانما،الاوتوبيساستقلاًوا!تراًماًركبلماوص،زةين.!لط!ومن،إ-يزروالماجبينمنيتمصجبامرقإ

.اناةوفي،روهلىعلىماسمعمظاجتو،قدهايتمرملنيحمميمالمهبمبقهازاد!قدوالاوتار،الالاتالىاف،بودواًلدلىء،اًلم!نحمسمين

..م.!،.ال!ضماواًتبعكلرتختلطقد،هـةلسجا؟ردخان./شموبهاالقاعهولممماء

اًلض!يا!هاً!بدم!حمدا!هرةاًكثرتع!ف!الهءالق!ة،ةهميجلابنلانعرفمج!ولش!ص

---س!-!-صسس!س!كم!اا!ماثهفيالانيركأزئعلهمجهولىشخص،القاعة!يواحدأيمن

الريح.مهـتفيشجرورقةاو،اًلكماناًوتارت!:ز

اًنالبعضكن،القيادةمصاالمايسترووارخىالموسيقىصمضت

حديث!اصعد!ربانهمدتظاهرون-اويفهـمونالذيئ..بحماسفصفقانتهتقداًلقطعة

حخس!لفييتوارونالمصفقون..شزراالمصفقينالىينظرونيفهمون

ا.ود./،مفتبى،اًلجميعيلمحظهاوبصورةفجأةاً؟ريهماًنراليستطيعولىولا

ء،لمفيوءببتسممون،شيءاي،بشيءاصابعهموتتشاغل،الهواءفي!لقة

ررسعخ-"كلصصطمأقبلمنصفقواًوالذين،وتتهي.اًلمقطعهاًكمالالفرقةتسننألف!
لى.ااستطر1،دلمرار

هـ!"ص!.الذرن.فعلاا؟ت!تقدالغظعةانمنيتأكدواانبعدالاالانلايرصفقون

فيضرإناًلطيقودونالقطعةلهذهمنارلهـمفيبتسجيلاتيحتفظون

بثقة.ويصفقون،اًلضص!قى

،ضع!ااًلسعاةاحداًحضمان.بينتتهادىالاب!يحىالزهرمنباقة

اًلصوفىاًولسطعددقلممئنبتةجداإصصيو"بطإقة،اشتراًهاالذي!ووكأنهالمايستروقدميبين
.-...الي"يخيلالمباقةصعاحب،قراًءتهااًلجالسيننحننستطيعلا،الزهوربين

ئمناف-هادفعانهالواقع)الباقةقدمالذيهوانهيعرفونالجمبعاًن

،اًلاولاًلكمارعازفعلىوسلمو،ويمحييب!تسمالمايس!توو."باهظا

الئيل!ببدر!لعةقصائداًلاولار!ازفمحلي!حلاناستطاعدويتمئىالئانياًدكمانعازف!"

الهفوففيكانلانه-نرهملميئاًلذالعازفقاحد."اًلايام1منيومفي

يرسأله:وىأنهمعارفهبعيد.احدمنويحييالاماماًلىيتقدم-الخلمفية

الشعرعالىفىوحدهئسيجكانء-تفيا.لرلمسىالعازفارهاكأتفقد،بالطبعلائعرف؟عزفيفيمادايك

العازفين.منكثيرةصفوفوراء

الذينمنهخلويدمزعجةوبصورةفجأةيفنتحالخأرجىاًلقاعةباب

ل!أرردر.س375سر.ل002الثمناثناءدالدخولاًلمس؟لمونلهميمسمحلموالذينالاولىالقطعةسهماعفا-،م

وجوه!معلىتبدو،ويجلسون،ظافرةاًبهسامةيبتسمونالعزهـ.

!----!--فبررةألبدايئمنذمفروااًلذينعنتفصل!م،الانفعالوعدماًلنضارة
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001+-----صصب.071-س
جا--ص...ماه!جمأا!ماس!1!مافي

..-ء-يهى!-.ء/لآ.:ة--ءب.-+تا

خشنة،لهجةمنتكشفكانتاًلاولىصرايخنهاانوالوافع."اًلفافمبين

ب!اكاببهايجدلمعرنفهسايثبنهرفم!ائللمبتمعاًلذفيهاكانجزجمةيكنونجتقامفضبابنتقافيبةق!ررلما1

الغاضبين،كالشنانالاولنكانوا،فا!ابطالها0ومرفامريحا،ذلكمعى.

مريحة،عيشةيعيشونكانوالقد.لوريينمنهماكرايقوناتمعطمي..."وجودية))اًنبهبزي!ةرواية

فيرفيقلالهمويتبادلون،والسينمائيبنالفنانينمنصغيرةفرلىفي

الاا!برهمهموكان.الخأئبوالحزنالحيوانيةالحيويةمنمزيمهـا*8"8ه"،كا*ببوردولهايرييالمعاعرةاًلانكليزيةاًلمروانجةتعتبر

والثقافهوالعواطفوالطهار"المثاليةالاومامكانتمحموهغمنئفضعلبكول!ةكاندواياتاًدبع*نخىلهاصدروقد.جيلهاروائييافضل

بةوهذء.اًنتاجهااًفضلكانوربما،4ه!.هـ"ءأ"الجرس"اخرها

الروطتنبكية.لمناهضةواضحةبنزعةميوردولةقاباتوتتميزوع!،والفضيحةالدهثةمشاعراكبربكنابتهاتثرالوقورالسيدة

الدوإمأتمنكثير!وايا،هاوفي،والتكنيكاتبالالاتمغرمةبالمقابلوهيفهي.وجوديةررائيةوتعتبر،اكسفوردجامعةفيفلسفةالظذة

إلا!فياءالىالمعلهذا.تمقطعالتيوالحبالوالدواليبوالعجلاتاخلاقبة"مننوعاالانكليزيةللروايةا!تقليديةالاشكالتحتتخفي

طريقة،يسمارياالانسانليكونالجديدةالطريقةهماالامكادمنوالحذرمخيلتهاانخ!0الفاضلةالاخلا!تحتالمتفجراتيضع"اًلالتبعاس

على!فييزةكانتالتيالايديولوجيةالنلاغةتفضياينالىرأىجيلةالرواً!أعطىؤدذلككل،احسوساونزعة،عندهاالنكتةوروح

للحياةنر!عةاسلحةهيوالدواليبالالاتان.الماضيفياليساريبن.جديداشكلاالوجودية

النظرية.الحماساتعلىألاشياء.لذةتفضلالثبان"فئةفيميوردورايريسالانكبزى!النقصنفوقد

اهمق.معنىميوردوكايريىلدىيتخذالمثانيالوهمورفض

،والمواضعاتالتقاليدحسابعلىالاستمتاعفقطهيالقضيةفليست

الانسانية.الروحتحريرهيوانما،؟

تحت،اكتشفواانالاولىكيوردولررواياتلقراءسبقوقد.!..-ء!كا!--!؟!لألأ-س

وتسلطا،"للزمنالمستمرالموت"عنفاجماتاملا،المغامراتاحداث؟-ء.ل!!!!ء!-

ولاهسىضولطاهرثوالرلي،إبتفكروتع!روقنظذهمأخديعرىللعرلحساصيسيةتمب!ننسولةسيافياإجؤ.ء---بمير.ع!لإءفي-*؟

وبمنع،اللحظةبانقاذوولففرجينيابرغبةشبيهةرغبةعن،مختلفة.في.ة!-"-،لأ.

.م!هافبم"كتبعنوالفرلببتعبام!عجمتلعطاملىهذعيالرمنايةتجميدلجرلحسالسيةانني--جه!:خ-لأ--،.-*!--.ع:بز!

فراشة،لتلتقطحقاذبهاتترلر،الرئيسيةاليطلة،دورالرى("الإلم.--ب3لا؟-ص-

احذا!تخلعزع،الكاتبةانتاجفيالتالثةللمرةيعودرمزوهنا2،/بر---ءخ-فيس-

ايريسستختلفوهنالا.+الارضمعشهوانيبوصاللتقوم،وجوربهالا.---1!!ء-ء

والموتالجماليةلفسادتستجيبالتيوولفف!جينياعنميوردولر02-؟-

عنوإنمنذلكيبدوكما،"السحر)منتهرببانالرومانتيكيين.-!-إ.3دصكا.7

مفرطجارياماءوولففرجئنيالدىنجدفبينما.الثانيةروايتها-!-6.-يرص

لعفرط،بشريا،آسناسشنقعاميوردوكايريسلدىنجد،النقاوة؟!ير!برفي--قي

لآ.البشر!"2-لا--:سء

الميظفيزيقية،والشر"الخرر"لافكارساخرهجاءالجرهـ!ا("ورواية--"!نرخلأء.

تزإلمامستديمةمسيحيةاخلافيةروالسبوكلها،والفضيلةوللاثم"3!غع7-خ-لأ

الحديثة.الضمائرتكنسح3

الذينالمثقفينمنصغرةجماعةنشات،بندكتيريرظلالففي....ء--

فييعيشونوراحواالعالمعنانفصلواوقد.الروحانيةامرضيعائون؟إض!.7*جمم!!!في-ل!

متحمسينوكأنوا.لناخاًلحانبانشادا!واحهمويطهرون،النقاوة..بخرز-.ع.خ/

لقد.بأنفسهماًي،واعمالهبالشيظانزهدهممما،الد-سمنلقربهم!لالأ.2..-.

يقوممدهثى"باليه"في"الفضائل"ليجسدواكيانهمكلنريفوا!.

لفزطولكنهم.والموسيقيوالتقيوالنادمالحاكم:"مخنولوت"بهلاع؟؟دبز

العواطففان.وحوشااصبحوا،ملاقكةيكونواانعلىحرصهم

سلسلةفيان-تنفجرتلبثما،الضالةاليارةتلكمحمبهاالتيالمهووسة
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7!بربما!سما!1!تممكتمم!ا.ص
ثم،المعاصرةالحياةفيالحبةبالتفاصيلحادااهتمامايهتمسارترينغلفخماجحيمااًلثخصيالئعيمتحتتكشفالبهإهوانيةالقفزاتمن

ولكنه.الفكرترضيرءؤ)قىخطوطرت،ءفيمهووسةرغبةيملكهو.المسيحيةالمحرماتوجميعوالفروروالزناوالسمعوميةالسفاحؤيه

عروانيرىلاوهو.لملئحيلىتةالاالروانيالنثريعتبرلا)...(تحت،الفضيلةطلبفيتفرطالتي،الجماعةهذهتنهاروهكذا

."للتصنيفقابلةويخركليةصورةيخلقانايضاالنثرهذا،دورانجرينجوولا.الثقيلةالاثممياهفيفتسقط،نقاوتهادوارتأثير

انالمك(!ة.!وردوكإر/ساا/،!اتعطيناالة!هيايصورةوهدهالى-ء-ارمنارغمبا،والشربالخ!الايمان.نرفضكانت)تر،الآئمة

ردتقدالوجوديةفان،ودا(قابل،روانجهافيالوجوذيةقهـانقذتاعه-ر،دروبرزنجعانها.النقاوةءبوديةترفضلانها،الفاضلمين

منطويلمةسنواتفبعد.المقد-مةحدتهكلالانكليزيالفكاهيللحسكل؟.رعوقانوعلى،نفسيامنبرميئاتفقدالاعلىحريصة،الوعرة

ا.بز/فئ(3الازالفكا!ةتعود،ووغوافاينشاسترتونامثاليديبينالانقياد،بئ.لحظةوكلشيء

.ا)فاضلمة)1(للأفىالاصعلىخطراشيئا!مبحاور!لالآسنالماءفيرمزهافتجد"اًلالتباساخلاقية"اما

ا.قصعدون/ذكرز،ءةسا،!ماليوجودءنه.كلهااًلرواية*فموالذى

!ع.سكص!سمالم،!ت*ء:"الأ-طرةيىرتال!ميقةافيهاهذ.ان.نةسهاا.لرياة؟نتباس

مامإلإ.مناروأ.الأ!لأبثرنر"بفضياة"ءتثبثوهوبالدواركنهايهعابلمن

...احوائزإأمو-محمى.ثخانيحشىانيخرمنالماءهذافيويغطس،كدودا،السباحة

اجملوا!دا.،نفسهمناخرىشواطىءالىيحملهالإلمماءفان،يدا.

*

الصهفاث"رطواللهةةكلةرروما)نر!الادبي"الموت"ؤترة!عدبطريه-قىمبذوتليستالسارقىيةالاخلاقيةهذهلانوبالظبع

الذيالجديدللموسم)التمهدالادلية"العودة"مرةذاتي،اررلاىةممااكئر.نزنهنافالاثياء.الاحلىاترموزقيحيهاواًنما،يةتقزير

إعلاء--اسي-رعممتلئة،اسفنجيةروايةهرعهاًنوالحق.الافكارتزن

.اًلكبرىالادبيةالجوائزاعلانبقربيبثروا!أء،وثمارهاوالارض،وعواطغهفالالسان.والاصداءوالاجواء

اههس!اتاو،زعاتوالمتالمناكنتاتءناش"رثلائةتعنيالعودةوهذهل3وفيهاشيءكلفكان،ئعليفهااعيدقدحقيقةفينهونني،واجواوعها

،جهـبردةت.ب3نحملواجبإ!ةمواهـباً!ةظار.والانتظارالاعصابوثورةمعالمالىبالعودةيثرجلاالعالمهذاانبحيث،وركزاواقماحركة

دورف-ط-الةخرةهذهوفي..إكوةونلاوقدمعروفي"ؤلفوهايكونؤ!لمعلخاقانفيديبولا.وبنفسهنفسهمنفيسحوانرما،خارجية

الصادرةالكتبنسبةوتر"فع،نبها3ءن.ممكنعدداكبرلاخراجالنشرانما،المحدهذاالىمعقدةالعلاقاتمنولمنكةوت!ويك،كهذاصغبر

.ارغاليداراعصدرتققد.يالنشرالنشاطرعروةالىالاثهرهدهفي.اصيلبارعفن،نشكشفان

واهددت،روايةوثرينخمسا،وحدهالماضياً/بولشهرفي،مثلابالهفابالمكهذاعلىالصمودصةالبسيكولوجيةالروايةتحكملد

ي!،غراىاًو!ويدار3،الاخرىالدوراما.عنترةثمانيجولياردار01

ال!ر!ف.فصللمدةرواياتاوسحسحتةفت31فقدبال!ركة!ءاجاالدمائدمجةاالرموزواكن.والغنىالكئافةمفرظ

..ه-و"الجرس"فانوهكذا.غموضاوظلاماجميعليهتلقيلاالمدومة

داراغرةخصيتكون،الاولتشرينومئتصفاباواخروبينفص،واز!شيءافه.لملومحررللرمزقلبواحدوقتفي

"اكسبمس"مجلةفي!ننرتكلبوجاككبهماالمراسةهذها(أ،"ا-اءامنيخرجولهع،الماءفييسقطوهو،اخرىمرةونجده

11،حي.بثرلية1ابىهاوونصفالشعريةنصفالحوالدمنبسلسلةعنهويستعاض

اوف-،رجميععلىتلعبميوردوكايريسموهبةانعنتبشفالتي

بمنظر.فمسيتهاوعنالاجراسعنالاستعاضةاتفيولاشك،الفكاهة

اروتنتميانما،فخمة"رولزروإس"سيارةإبركبوهوالكاهن

حديثا:صلرهـنا!رسواستتراج.اللاوافعية؟نثليزيةالروايةخطوطابرز

ءسعقطانهاللذدناًلمتعانقينالحبيبينمنظرهو:عجيببمنظرينتهياًلماء

ص2هـلعمهدا.مرثم!المقدسالمرونزعندالغرامية.المناقشاتصدىعلى
1،!..رااهاليويسعيهط،دعسهالجرسهذامي،الحنرفلهمنسبب

لقد!المتحف:الحقيقيمكانهالى،للائمماوىاًصبحالذي،الجرس

فيلنااوتولكنها،الجرسهذابجمالميوردوكاًيريىاغرفت

شأنذلكفيشانه،الملائمالمكانفييوضعرمبانه،نفسهالوقت

ديواناصت"الغاجرة"الروايةهذهصيحةكلونوهكذا"والشرالخركنيسة"

اًلكببرالعربيللشاعر!المتاحففيالاجراسصعوا:الاتقياءايديفيتقعا!ي!نعيلااتي

الطبيعي،بالتناسها،الانكليزيةالفكامعةروحانفيريبولا

اًلصسىسلدمأنا!"!هيالفكايةالروحوهذء."الالتباساخلاقية"تماماتخمم

....تنجحان،الرمزيةالنزعةلهااتاحتممااكثر،يورذولرلايريياتاحت

سيمونولاسارترمثلهايصدرلمالتيالموجوديةالروايةهذءكابةفي

الادابداًرمئشوراتايلهذااي،الفكاهيةالروحبعضتعوزهمالانهماهـبما،بوفوارلو

الرصين.للفكرالنظريةالمحاولاتجميعيجهضالذيوللئسبيللحسي

نا":سارترعندراستهافيثننتانميوردوكلاررييسبقوقد
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ب!فعمفهما-!اع01

ناايضاتوخعئسكالجائزةفان،بعدهااما،اًلجائزةمنحقنلهذاجديداروائياكاتباوخمسينمئةيقاربلمانثرتقدباديطفيللنشر

محلىللتعودمعرفايصبح،عليهايعصلحينفهو.الرجل.فجرحتتراوحالذينوالطموحالنيلادباءجميعالفئةهذهفيويدخل)

عليوويحصللماذااما.الاكراتعدموعلى،اًلمهلةالمرؤةا)جاةاولصكأإباوليمدرونوانذينوالشينعت!رةاًلثامنةبيناعمادهم

إبرعخ،الثلانةالاشهرهذءوفي(.بعدواسعةشهرةينالوالمالذين

وافقمةالمرارةاًلىيدفعهقدذلكلمحاق(كلادةبالمئة9ميحمتماوهذا)ا!انة!لالصاخب،اتجاري،الم!تهجلالشكلبهذ!الادب

والمزهد.،والتلفزيونوالاذأعةالصحفعنهفتتحدث،الناساهتماممنالاولى

اد!الخطركانفربما،اًلنشردورلاصحاببالنسنةوامااًلحاليالعاماواخرجوائزامنجائزةكبمتحرزانالنانئرونوبومل

فياشهرؤللاثةلمدةيدخلونفانهم.الصرلفينلدىممااكبروالمسوولية05او.(هيهايحققونالتيالحقنةهذه،ألجديدالمعامو؟وائل

يجربمماشيءفكل،المهنة)مرافقجميعبهؤقأثرالذي"الطباعةمرض"فيالحمىهذءيبرراًويشرحاًلذجموفما0السنويةارباحهممنبالمئة

لهؤتشتغل،مسيق"جمهور"خلقفيتفرالنشردارانلوكمااعقابفيخاعاتشيماالكتابيجدالاالمفروضانأالعامالفترةهذه

علىمحيناضغطاهناتمارسوهي.لهالاشتغالالىمؤلببهاوتدفعتشرينفيوالفرانبالمداًرسالىالطلابوعودةالصيفيةالعطلة

المرلخعسحبناختعخارفيوصعوباتمشقاتوتواجه..التحعخخعملجان..الثافي

للجوانز.الخددطنيعيةظاهرةهناكفليست.الادبيةالجوائزعهدانهالجواب

علىوتقيمه،جرةفيتجعا4الجوائزفان،للقاريءبالنسيةاماالحعيفللتمهببد،تمامامصطنعة،فتوةعناروانما،"الادبيةللعودة"

يعخونلاالذينالمستقلينالنقادولاسيما،النقادراًيمعخفينتنعلر،حذر،والافىتصاديةواًلفعخيةالبسيكولوجبةالظواهرتتجمعوهنا،للجوالمنر

بآرائهـ!للتأثرخاضعايظل.ولكنه..النشرلمور"الص!اقة"بصالآ.لقضيةاتفهـهمانيجبالنحوهذاوعلى

عايها.و؟ضنونيمدحونهاالتيالكتبلثراءعلىويقبل،المطافاضفيكانثاذا.القنرةهذه!يلكتابااصدرفلاناانفلنفرض

!.اًلاربعيندرجةالحمىتبلغوهناربرصحاذاولكنه،الالىبعخعةاومئاتبضعكتاخعةمنباخعمحطوخع

كاتتاذا)نسخةاًلفخمسينزهاءالىتيهمبيعارتفع،جانزة

-ى7!ط1!ا(جائزةكانتاذا)الفائمانينالىاو("الانرايىيه""جائزالمجانز"
وامينافجائزةكانتاذا)الف.02اواعخهالىحىاورينودو

يقللاماعلىمنهايحصلكأتبئافان،أتىليفحقوقاءا.(غونكور

غراسىغانتر"طيل"هذاويرتفع(لننانيةلررةالفشيننرهاء)فرنكملايينعثرةعن

دارواما..لسينها1فيواخرجتإرزةرواترجمتاذابالمطبغالمبلغ

كما،فالامر.0شكدوناًلمؤلفيربحممااكثرتربحانهافالمرجح،النشر

الدبمعخ،غراءرعانترالالمانيللروائي"الطبل"خعاب3اخيراصدلى!الاحلاخعفيالاستغرافىيستحق،يبدو

عنيتحدثالنقدبدأوقد.المعاصرينالالمانالادباءطليعةفييعختبر

اًلمعاك!ر،الا"نيالاد!فيال!يثةالكتباماتمنننهاالروايةهذءيرغبفهو:جافيةنيلالىالمؤلفتشوفىاسبابنفهمانوبوسعنا

يكونانعنالادببربمفانوإود،قارئاجمهورافجأة"كسبانفي

.،-بزعخفيعخ2،فيس-""-..2.س،لآ-لآعخإ:!؟،-.دبمشبهيظلولكنه،الغرورلثيرويغريقد"خعئرفيا"نشاطااليهبالنسبة

خشء-،-!--?-"-إعص--!*".-:فيبسهولهسيحسره،عامايكسهبهقارئاج!وداانيسءىهو.مجالي

ل!عخ.:كأ؟أع3"المطبوخعكميةراواالذيالجوائزلاحدىالمرشحونهمافكم:التانيالعام

ة-في:2-2.!:2:إفي-؟نر-.-ص!.ة:صفينرثم،الف002مناكثرالىنسخة.3..من.نر.فيةجمهم3احدمن

.!!نربم:صإ!-خ!بم!---:-"-ة3ت!جاان..ليالظالكتابمنلسحة0003الىجديىمنتهيط

ترخض!--،عخ!3نربن-فيص؟برة-ى؟كل.جمهورههوليسجمهورعلىمصطئعةبصورةيفرضاًنيمكنلاما

..؟:؟"؟2،-لا"لإ:ة-إ/ء"ى3:!في،!-وان!ا،السماءمنيهبطونلافالقرأء.ممكنفهدا،ماكاباما

ير.!-.-:!---!-:.نر؟؟.--:--...-.!.فيلإ؟كأبز--لا.بخض.والبذلالجهدقدروعلى،الزمنمع،استحقاقااًلمؤلفيسمحقهم

خقيكا--ب.-؟؟حيفى!--قي-*-ت---؟-ئن!:فيخ!ئج-!--!-+بماصننهرانلهسبقكاتباتتوجحينقوياتاثيراتمارسا!ئزةالإ-نستطيع

*-خ:ة؟-ظ.خلاكاىبمأ!ء.--سس..*كأ--خ---.خكأس:-."---3-:..خالنقادتقديريبررهالذيالحدتبلختكنلمكتبهمنلمطبوع1كميةولكن

--ة-ش!؟.ء.-.في.+،--*-ئر"--!،-كاس!في!نربزنر.ءفييستحقهاشهرةائرلمفلهذاتحملالجائزةانفيشك.فلاوالقراء

--.---خ.س---.ل!في.بر!يخم6!،2خفي!لاع-.ء--وجوائز.فيهيتماسكائياحيرايستطيعالنجاحمنسإوىاًلىترفعه

----".!--عخ--!ش!ء-+-ء-كاخ-برإ-.-..خ-:بم/خ،خع--لأاذا"اخلاقية"واكثرها،جدوىالجوائزاكثرهيهدء"التكريس"

يرم-نر.-ئج.ددغ-اًكوجولخاندوبوفرارسيمونامثالىمنهاافادوخعد.لتعبيراخعح

ء-03."!ء-برفي:-.بر!ثير.دلكمناكثرهي"تؤلاتيا)الجوائز9كنو.فايانوبىوجبه

.عخ!ءع.!ع---------.ولتحطيمه!عخاتبلقتلطرخععدةلهاانوالبىاقع

-برع.".!عخ-تجعخ--"!يبدخعلا(الرواية!)الادبمنلوعكتابةالىتدفعهقداولافهي

اثراقراء.تهاتخلفاعخك!الئادرةالخعخعبهذهمنحالايجملىوهيمحددوعختفيكتابهمنيفرخعانعلىتحثهوهي،دائماقيه

التفببرالبكأتهدمنها1هيالاولىوعخزعهخا.والحعرالفكرميعميقاليستواوهامامطامعلديهتغذجمخعانهاثم،اًلخريفيةالتنافسطترةيبق

اللغة.إبمما.وجيهةمبرداًتلها
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!!ئأص-دعاا!مامىفماءفي1!سا!

لان،ينمولاولكنه،بانظكيديولد،ءالقادينظرتحتاوسكارويولدروايتهشبماولا،ستيرنباثارالروايةهذهيقارناق"لقاريءوبوسع

فيعامهطفليمظهريظهرعمرءمنالعشرينخىالصغرالصبيهذاالمواًقفاًووالمدءإرةاةجديفاجاذئةحيثمن،"شانديم!تريسترام"

ويعطلحيثيثاىيئهبوهووينسونه.لهويرثونيحملونهفهمالتالث.التارإرز.-ةالدق"نفسهالوقتومي،الفكاهةوروحوالقوة،الغرامية

زجاجترتعشصرختهيطلقوحين،عاماع!رخمسةكلطيلااوسكاراوسكاروجود"البطل"فصة.الاحداثتشسمعلفيالظاهرةالفوضهفي

ولضبابيك،ال!وانيتتغلقارننيوالواجهات،المرحوفبة،النوافذ.ء؟رالم:ة،ناخرىواحيانامتحاذيتاناحياناهماالراويوجودوقصة

يكونالذكطهواوسكارفاناًلكباراليالمغينجمعتحررواذا.الكنيسةواص!دا،اختلافااًنشر.وبطلوراو،وممنلهولفوقتفيفهما

فيالنساءتجارةيكنشفوهو.طبلهايقاععلىالحركةينظم،تحتهم.بهإ*يطونالذينالبالغبنصسرةعلىمصنوعاليىاوسكارانهو

فياوسكارويشارك.المسيحوجودفيهيكنشفالذكينفسهالوقتمنويهملإرىبافهيمتازمسخصيي،ناجزغرالهفييمنوتفرد.

بواسطة،اوسكاريصبحوهكذء.اودوباويجناز،دانزيغعنالدفاعبةالعملبذلكاوالر؟يةبهذهيمسكلاانالبالغونيستطيعانلمحر

عملاقة.ذرةنواة،الكتابةلاهوبل،والاشياءالكائناتتنظيمحولهفيمايهدملااوسكارانثم

الذفيالوقتفيالعالمبالكتابةإكتشفانمااوسكاراقذلمكنصفيي-!ثماهو"لطبل1)ءفييحدثماان.يرا.ماخىيروي

للقاريءتتيحلاايلوفةاللغةهذهفكاهةولكئ0نفسهفيهيكنشف.ادبيةمظمراتمغاهراتهفان،هذاوعلى.اوسكار

يوجدلابالاصىهواو،موجودغيراوسكارفان.اوسكاريكتشفانعلىء..مددوهواوسكارالقارجممءيكتشف،الكنابمطلعوفي

وما.بطلهبلاقطيمضيلاهناوالمؤلف،يمسكهالنيالراويدونمنوالى.النف!يللتطبيبمسننشىفيفيهاينزلاًلتيالغرفةسير

يستطيعلاوحيثاوسكاراياهيريه،يراءانالراولىيستطيعلاهـالحدمن،وابيضاحمر،اًلصبيةطبولمنطبل:واحدشيءجانبه

اتمردجاءاداوبما،هدأفاذا0اوسكاريقوده،ينعبانالراوي؟عبزم،أيىومذلكوفي،بهالتطبيلعنينقطعلا2هوو،المصفح

بالمخيلة،الممسوخةالشخصية،اوسكارفانومكذا.اوسكارمن.الكتا؟ةفيوإبا،اًلدزمالورىويطلب.روايةكنابةعلىاوسكار

الذيكلهالبناءالكلماتبواسطةفشيئاشيئايهدم،بحشرةالشبيهةدالطريتزالروايةاشخاصفحرلرالطيلعلىعصاضربةكل،ويكتب

.خطوةتقممكلمااًمامهاًلراوييبنيهخىالمطفولية،الاغنيةمنوانجداء.دماهالساحربهايحرئراتينفسها

الع!يبةالروايةهذهقراءةتوحيهااتيوالصورالافكارهيتلك،دانزيغوسكان،وعائاتياوسكاراجداديظهر،العسكليالنشيد

اولنبأييرواابرعمنكواحدنفسهغراسغانتربهالرضالتيلمله.الكونيحرلرلطبل1هزاان.الثانيةاًلمالميةالمحربجيوشوايخرا

المعاعرين.تلمبعفصولفيوالعيارات،عباراتفيال!لماتتئتظمذالدواذ

اب---صه-صسمى!سى--ص!----------------صس!سى---------اصى

صص---ع!جث!تأ0

ا!مصسنةفيهؤتآرل!حتهصهعدرهجلة

لألصا!فوالذبرسم!قاف!

!ى"سه!!
ءه-5-ممي7:هجلاص

ا!ر.ي/افالمبركاكل!صيابخاهـفى!ممبر؟ضهعل!ا!همرلىعى-

صكعصصص!:

"3؟3ر-أثللا*ا7ص!31"7،عطه!55!ء"41533الاول،05 ا
**"5س!"3هلأ"جط5*55لأ5.0ح40

ا.

-!سم--مسحمىحى-اصسى-!سى-مصم-----صسى--حسسى---صسىلمى--- ا
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001+-----صصب.071-س
جا--ص...ماه!جمأا!ماس!1!مافي

..-ء-يهى!-.ء/لآ.:ة--ءب.-+تا

خشنة،لهجةمنتكشفكانتاًلاولىصرايخنهاانوالوافع."اًلفافمبين

ب!اكاببهايجدلمعرنفهسايثبنهرفم!ائللمبتمعاًلذفيهاكانجزجمةيكنونجتقامفضبابنتقافيبةق!ررلما1

الغاضبين،كالشنانالاولنكانوا،فا!ابطالها0ومرفامريحا،ذلكمعى.

مريحة،عيشةيعيشونكانوالقد.لوريينمنهماكرايقوناتمعطمي..."وجودية))اًنبهبزي!ةرواية

فيرفيقلالهمويتبادلون،والسينمائيبنالفنانينمنصغيرةفرلىفي

الاا!برهمهموكان.الخأئبوالحزنالحيوانيةالحيويةمنمزيمهـا*8"8ه"،كا*ببوردولهايرييالمعاعرةاًلانكليزيةاًلمروانجةتعتبر

والثقافهوالعواطفوالطهار"المثاليةالاومامكانتمحموهغمنئفضعلبكول!ةكاندواياتاًدبع*نخىلهاصدروقد.جيلهاروائييافضل

بةوهذء.اًنتاجهااًفضلكانوربما،4ه!.هـ"ءأ"الجرس"اخرها

الروطتنبكية.لمناهضةواضحةبنزعةميوردولةقاباتوتتميزوع!،والفضيحةالدهثةمشاعراكبربكنابتهاتثرالوقورالسيدة

الدوإمأتمنكثير!وايا،هاوفي،والتكنيكاتبالالاتمغرمةبالمقابلوهيفهي.وجوديةررائيةوتعتبر،اكسفوردجامعةفيفلسفةالظذة

إلا!فياءالىالمعلهذا.تمقطعالتيوالحبالوالدواليبوالعجلاتاخلاقبة"مننوعاالانكليزيةللروايةا!تقليديةالاشكالتحتتخفي

طريقة،يسمارياالانسانليكونالجديدةالطريقةهماالامكادمنوالحذرمخيلتهاانخ!0الفاضلةالاخلا!تحتالمتفجراتيضع"اًلالتبعاس

على!فييزةكانتالتيالايديولوجيةالنلاغةتفضياينالىرأىجيلةالرواً!أعطىؤدذلككل،احسوساونزعة،عندهاالنكتةوروح

للحياةنر!عةاسلحةهيوالدواليبالالاتان.الماضيفياليساريبن.جديداشكلاالوجودية

النظرية.الحماساتعلىألاشياء.لذةتفضلالثبان"فئةفيميوردورايريسالانكبزى!النقصنفوقد

اهمق.معنىميوردوكايريىلدىيتخذالمثانيالوهمورفض

،والمواضعاتالتقاليدحسابعلىالاستمتاعفقطهيالقضيةفليست

الانسانية.الروحتحريرهيوانما،؟

تحت،اكتشفواانالاولىكيوردولررواياتلقراءسبقوقد.!..-ء!كا!--!؟!لألأ-س

وتسلطا،"للزمنالمستمرالموت"عنفاجماتاملا،المغامراتاحداث؟-ء.ل!!!!ء!-

ولاهسىضولطاهرثوالرلي،إبتفكروتع!روقنظذهمأخديعرىللعرلحساصيسيةتمب!ننسولةسيافياإجؤ.ء---بمير.ع!لإءفي-*؟

وبمنع،اللحظةبانقاذوولففرجينيابرغبةشبيهةرغبةعن،مختلفة.في.ة!-"-،لأ.

.م!هافبم"كتبعنوالفرلببتعبام!عجمتلعطاملىهذعيالرمنايةتجميدلجرلحسالسيةانني--جه!:خ-لأ--،.-*!--.ع:بز!

فراشة،لتلتقطحقاذبهاتترلر،الرئيسيةاليطلة،دورالرى("الإلم.--ب3لا؟-ص-

احذا!تخلعزع،الكاتبةانتاجفيالتالثةللمرةيعودرمزوهنا2،/بر---ءخ-فيس-

ايريسستختلفوهنالا.+الارضمعشهوانيبوصاللتقوم،وجوربهالا.---1!!ء-ء

والموتالجماليةلفسادتستجيبالتيوولفف!جينياعنميوردولر02-؟-

عنوإنمنذلكيبدوكما،"السحر)منتهرببانالرومانتيكيين.-!-إ.3دصكا.7

مفرطجارياماءوولففرجئنيالدىنجدفبينما.الثانيةروايتها-!-6.-يرص

لعفرط،بشريا،آسناسشنقعاميوردوكايريسلدىنجد،النقاوة؟!ير!برفي--قي

لآ.البشر!"2-لا--:سء

الميظفيزيقية،والشر"الخرر"لافكارساخرهجاءالجرهـ!ا("ورواية--"!نرخلأء.

تزإلمامستديمةمسيحيةاخلافيةروالسبوكلها،والفضيلةوللاثم"3!غع7-خ-لأ

الحديثة.الضمائرتكنسح3

الذينالمثقفينمنصغرةجماعةنشات،بندكتيريرظلالففي....ء--

فييعيشونوراحواالعالمعنانفصلواوقد.الروحانيةامرضيعائون؟إض!.7*جمم!!!في-ل!

متحمسينوكأنوا.لناخاًلحانبانشادا!واحهمويطهرون،النقاوة..بخرز-.ع.خ/

لقد.بأنفسهماًي،واعمالهبالشيظانزهدهممما،الد-سمنلقربهم!لالأ.2..-.

يقوممدهثى"باليه"في"الفضائل"ليجسدواكيانهمكلنريفوا!.

لفزطولكنهم.والموسيقيوالتقيوالنادمالحاكم:"مخنولوت"بهلاع؟؟دبز

العواطففان.وحوشااصبحوا،ملاقكةيكونواانعلىحرصهم

سلسلةفيان-تنفجرتلبثما،الضالةاليارةتلكمحمبهاالتيالمهووسة
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7!بربما!سما!1!تممكتمم!ا.ص
ثم،المعاصرةالحياةفيالحبةبالتفاصيلحادااهتمامايهتمسارترينغلفخماجحيمااًلثخصيالئعيمتحتتكشفالبهإهوانيةالقفزاتمن

ولكنه.الفكرترضيرءؤ)قىخطوطرت،ءفيمهووسةرغبةيملكهو.المسيحيةالمحرماتوجميعوالفروروالزناوالسمعوميةالسفاحؤيه

عروانيرىلاوهو.لملئحيلىتةالاالروانيالنثريعتبرلا)...(تحت،الفضيلةطلبفيتفرطالتي،الجماعةهذهتنهاروهكذا

."للتصنيفقابلةويخركليةصورةيخلقانايضاالنثرهذا،دورانجرينجوولا.الثقيلةالاثممياهفيفتسقط،نقاوتهادوارتأثير

انالمك(!ة.!وردوكإر/ساا/،!اتعطيناالة!هيايصورةوهدهالى-ء-ارمنارغمبا،والشربالخ!الايمان.نرفضكانت)تر،الآئمة

ردتقدالوجوديةفان،ودا(قابل،روانجهافيالوجوذيةقهـانقذتاعه-ر،دروبرزنجعانها.النقاوةءبوديةترفضلانها،الفاضلمين

منطويلمةسنواتفبعد.المقد-مةحدتهكلالانكليزيالفكاهيللحسكل؟.رعوقانوعلى،نفسيامنبرميئاتفقدالاعلىحريصة،الوعرة

ا.بز/فئ(3الازالفكا!ةتعود،ووغوافاينشاسترتونامثاليديبينالانقياد،بئ.لحظةوكلشيء

.ا)فاضلمة)1(للأفىالاصعلىخطراشيئا!مبحاور!لالآسنالماءفيرمزهافتجد"اًلالتباساخلاقية"اما

ا.قصعدون/ذكرز،ءةسا،!ماليوجودءنه.كلهااًلرواية*فموالذى

!ع.سكص!سمالم،!ت*ء:"الأ-طرةيىرتال!ميقةافيهاهذ.ان.نةسهاا.لرياة؟نتباس

مامإلإ.مناروأ.الأ!لأبثرنر"بفضياة"ءتثبثوهوبالدواركنهايهعابلمن

...احوائزإأمو-محمى.ثخانيحشىانيخرمنالماءهذافيويغطس،كدودا،السباحة

اجملوا!دا.،نفسهمناخرىشواطىءالىيحملهالإلمماءفان،يدا.

*

الصهفاث"رطواللهةةكلةرروما)نر!الادبي"الموت"ؤترة!عدبطريه-قىمبذوتليستالسارقىيةالاخلاقيةهذهلانوبالظبع

الذيالجديدللموسم)التمهدالادلية"العودة"مرةذاتي،اررلاىةممااكئر.نزنهنافالاثياء.الاحلىاترموزقيحيهاواًنما،يةتقزير

إعلاء--اسي-رعممتلئة،اسفنجيةروايةهرعهاًنوالحق.الافكارتزن

.اًلكبرىالادبيةالجوائزاعلانبقربيبثروا!أء،وثمارهاوالارض،وعواطغهفالالسان.والاصداءوالاجواء

اههس!اتاو،زعاتوالمتالمناكنتاتءناش"رثلائةتعنيالعودةوهذهل3وفيهاشيءكلفكان،ئعليفهااعيدقدحقيقةفينهونني،واجواوعها

،جهـبردةت.ب3نحملواجبإ!ةمواهـباً!ةظار.والانتظارالاعصابوثورةمعالمالىبالعودةيثرجلاالعالمهذاانبحيث،وركزاواقماحركة

دورف-ط-الةخرةهذهوفي..إكوةونلاوقدمعروفي"ؤلفوهايكونؤ!لمعلخاقانفيديبولا.وبنفسهنفسهمنفيسحوانرما،خارجية

الصادرةالكتبنسبةوتر"فع،نبها3ءن.ممكنعدداكبرلاخراجالنشرانما،المحدهذاالىمعقدةالعلاقاتمنولمنكةوت!ويك،كهذاصغبر

.ارغاليداراعصدرتققد.يالنشرالنشاطرعروةالىالاثهرهدهفي.اصيلبارعفن،نشكشفان

واهددت،روايةوثرينخمسا،وحدهالماضياً/بولشهرفي،مثلابالهفابالمكهذاعلىالصمودصةالبسيكولوجيةالروايةتحكملد

ي!،غراىاًو!ويدار3،الاخرىالدوراما.عنترةثمانيجولياردار01

ال!ر!ف.فصللمدةرواياتاوسحسحتةفت31فقدبال!ركة!ءاجاالدمائدمجةاالرموزواكن.والغنىالكئافةمفرظ

..ه-و"الجرس"فانوهكذا.غموضاوظلاماجميعليهتلقيلاالمدومة

داراغرةخصيتكون،الاولتشرينومئتصفاباواخروبينفص،واز!شيءافه.لملومحررللرمزقلبواحدوقتفي

"اكسبمس"مجلةفي!ننرتكلبوجاككبهماالمراسةهذها(أ،"ا-اءامنيخرجولهع،الماءفييسقطوهو،اخرىمرةونجده

11،حي.بثرلية1ابىهاوونصفالشعريةنصفالحوالدمنبسلسلةعنهويستعاض

اوف-،رجميععلىتلعبميوردوكايريسموهبةانعنتبشفالتي

بمنظر.فمسيتهاوعنالاجراسعنالاستعاضةاتفيولاشك،الفكاهة

اروتنتميانما،فخمة"رولزروإس"سيارةإبركبوهوالكاهن

حديثا:صلرهـنا!رسواستتراج.اللاوافعية؟نثليزيةالروايةخطوطابرز

ءسعقطانهاللذدناًلمتعانقينالحبيبينمنظرهو:عجيببمنظرينتهياًلماء

ص2هـلعمهدا.مرثم!المقدسالمرونزعندالغرامية.المناقشاتصدىعلى
1،!..رااهاليويسعيهط،دعسهالجرسهذامي،الحنرفلهمنسبب

لقد!المتحف:الحقيقيمكانهالى،للائمماوىاًصبحالذي،الجرس

فيلنااوتولكنها،الجرسهذابجمالميوردوكاًيريىاغرفت

شأنذلكفيشانه،الملائمالمكانفييوضعرمبانه،نفسهالوقت

ديواناصت"الغاجرة"الروايةهذهصيحةكلونوهكذا"والشرالخركنيسة"

اًلكببرالعربيللشاعر!المتاحففيالاجراسصعوا:الاتقياءايديفيتقعا!ي!نعيلااتي

الطبيعي،بالتناسها،الانكليزيةالفكامعةروحانفيريبولا

اًلصسىسلدمأنا!"!هيالفكايةالروحوهذء."الالتباساخلاقية"تماماتخمم

....تنجحان،الرمزيةالنزعةلهااتاحتممااكثر،يورذولرلايريياتاحت

سيمونولاسارترمثلهايصدرلمالتيالموجوديةالروايةهذءكابةفي

الادابداًرمئشوراتايلهذااي،الفكاهيةالروحبعضتعوزهمالانهماهـبما،بوفوارلو

الرصين.للفكرالنظريةالمحاولاتجميعيجهضالذيوللئسبيللحسي

نا":سارترعندراستهافيثننتانميوردوكلاررييسبقوقد
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ب!فعمفهما-!اع01

ناايضاتوخعئسكالجائزةفان،بعدهااما،اًلجائزةمنحقنلهذاجديداروائياكاتباوخمسينمئةيقاربلمانثرتقدباديطفيللنشر

محلىللتعودمعرفايصبح،عليهايعصلحينفهو.الرجل.فجرحتتراوحالذينوالطموحالنيلادباءجميعالفئةهذهفيويدخل)

عليوويحصللماذااما.الاكراتعدموعلى،اًلمهلةالمرؤةا)جاةاولصكأإباوليمدرونوانذينوالشينعت!رةاًلثامنةبيناعمادهم

إبرعخ،الثلانةالاشهرهذءوفي(.بعدواسعةشهرةينالوالمالذين

وافقمةالمرارةاًلىيدفعهقدذلكلمحاق(كلادةبالمئة9ميحمتماوهذا)ا!انة!لالصاخب،اتجاري،الم!تهجلالشكلبهذ!الادب

والمزهد.،والتلفزيونوالاذأعةالصحفعنهفتتحدث،الناساهتماممنالاولى

اد!الخطركانفربما،اًلنشردورلاصحاببالنسنةوامااًلحاليالعاماواخرجوائزامنجائزةكبمتحرزانالنانئرونوبومل

فياشهرؤللاثةلمدةيدخلونفانهم.الصرلفينلدىممااكبروالمسوولية05او.(هيهايحققونالتيالحقنةهذه،ألجديدالمعامو؟وائل

يجربمماشيءفكل،المهنة)مرافقجميعبهؤقأثرالذي"الطباعةمرض"فيالحمىهذءيبرراًويشرحاًلذجموفما0السنويةارباحهممنبالمئة

لهؤتشتغل،مسيق"جمهور"خلقفيتفرالنشردارانلوكمااعقابفيخاعاتشيماالكتابيجدالاالمفروضانأالعامالفترةهذه

علىمحيناضغطاهناتمارسوهي.لهالاشتغالالىمؤلببهاوتدفعتشرينفيوالفرانبالمداًرسالىالطلابوعودةالصيفيةالعطلة

المرلخعسحبناختعخارفيوصعوباتمشقاتوتواجه..التحعخخعملجان..الثافي

للجوانز.الخددطنيعيةظاهرةهناكفليست.الادبيةالجوائزعهدانهالجواب

علىوتقيمه،جرةفيتجعا4الجوائزفان،للقاريءبالنسيةاماالحعيفللتمهببد،تمامامصطنعة،فتوةعناروانما،"الادبيةللعودة"

يعخونلاالذينالمستقلينالنقادولاسيما،النقادراًيمعخفينتنعلر،حذر،والافىتصاديةواًلفعخيةالبسيكولوجبةالظواهرتتجمعوهنا،للجوالمنر

بآرائهـ!للتأثرخاضعايظل.ولكنه..النشرلمور"الص!اقة"بصالآ.لقضيةاتفهـهمانيجبالنحوهذاوعلى

عايها.و؟ضنونيمدحونهاالتيالكتبلثراءعلىويقبل،المطافاضفيكانثاذا.القنرةهذه!يلكتابااصدرفلاناانفلنفرض

!.اًلاربعيندرجةالحمىتبلغوهناربرصحاذاولكنه،الالىبعخعةاومئاتبضعكتاخعةمنباخعمحطوخع

كاتتاذا)نسخةاًلفخمسينزهاءالىتيهمبيعارتفع،جانزة

-ى7!ط1!ا(جائزةكانتاذا)الفائمانينالىاو("الانرايىيه""جائزالمجانز"
وامينافجائزةكانتاذا)الف.02اواعخهالىحىاورينودو

يقللاماعلىمنهايحصلكأتبئافان،أتىليفحقوقاءا.(غونكور

غراسىغانتر"طيل"هذاويرتفع(لننانيةلررةالفشيننرهاء)فرنكملايينعثرةعن

دارواما..لسينها1فيواخرجتإرزةرواترجمتاذابالمطبغالمبلغ

كما،فالامر.0شكدوناًلمؤلفيربحممااكثرتربحانهافالمرجح،النشر

الدبمعخ،غراءرعانترالالمانيللروائي"الطبل"خعاب3اخيراصدلى!الاحلاخعفيالاستغرافىيستحق،يبدو

عنيتحدثالنقدبدأوقد.المعاصرينالالمانالادباءطليعةفييعختبر

اًلمعاك!ر،الا"نيالاد!فيال!يثةالكتباماتمنننهاالروايةهذءيرغبفهو:جافيةنيلالىالمؤلفتشوفىاسبابنفهمانوبوسعنا

يكونانعنالادببربمفانوإود،قارئاجمهورافجأة"كسبانفي

.،-بزعخفيعخ2،فيس-""-..2.س،لآ-لآعخإ:!؟،-.دبمشبهيظلولكنه،الغرورلثيرويغريقد"خعئرفيا"نشاطااليهبالنسبة

خشء-،-!--?-"-إعص--!*".-:فيبسهولهسيحسره،عامايكسهبهقارئاج!وداانيسءىهو.مجالي

ل!عخ.:كأ؟أع3"المطبوخعكميةراواالذيالجوائزلاحدىالمرشحونهمافكم:التانيالعام

ة-في:2-2.!:2:إفي-؟نر-.-ص!.ة:صفينرثم،الف002مناكثرالىنسخة.3..من.نر.فيةجمهم3احدمن

.!!نربم:صإ!-خ!بم!---:-"-ة3ت!جاان..ليالظالكتابمنلسحة0003الىجديىمنتهيط

ترخض!--،عخ!3نربن-فيص؟برة-ى؟كل.جمهورههوليسجمهورعلىمصطئعةبصورةيفرضاًنيمكنلاما

..؟:؟"؟2،-لا"لإ:ة-إ/ء"ى3:!في،!-وان!ا،السماءمنيهبطونلافالقرأء.ممكنفهدا،ماكاباما

ير.!-.-:!---!-:.نر؟؟.--:--...-.!.فيلإ؟كأبز--لا.بخض.والبذلالجهدقدروعلى،الزمنمع،استحقاقااًلمؤلفيسمحقهم

خقيكا--ب.-؟؟حيفى!--قي-*-ت---؟-ئن!:فيخ!ئج-!--!-+بماصننهرانلهسبقكاتباتتوجحينقوياتاثيراتمارسا!ئزةالإ-نستطيع

*-خ:ة؟-ظ.خلاكاىبمأ!ء.--سس..*كأ--خ---.خكأس:-."---3-:..خالنقادتقديريبررهالذيالحدتبلختكنلمكتبهمنلمطبوع1كميةولكن

--ة-ش!؟.ء.-.في.+،--*-ئر"--!،-كاس!في!نربزنر.ءفييستحقهاشهرةائرلمفلهذاتحملالجائزةانفيشك.فلاوالقراء

--.---خ.س---.ل!في.بر!يخم6!،2خفي!لاع-.ء--وجوائز.فيهيتماسكائياحيرايستطيعالنجاحمنسإوىاًلىترفعه

----".!--عخ--!ش!ء-+-ء-كاخ-برإ-.-..خ-:بم/خ،خع--لأاذا"اخلاقية"واكثرها،جدوىالجوائزاكثرهيهدء"التكريس"

يرم-نر.-ئج.ددغ-اًكوجولخاندوبوفرارسيمونامثالىمنهاافادوخعد.لتعبيراخعح

ء-03."!ء-برفي:-.بر!ثير.دلكمناكثرهي"تؤلاتيا)الجوائز9كنو.فايانوبىوجبه

.عخ!ءع.!ع---------.ولتحطيمه!عخاتبلقتلطرخععدةلهاانوالبىاقع

-برع.".!عخ-تجعخ--"!يبدخعلا(الرواية!)الادبمنلوعكتابةالىتدفعهقداولافهي

اثراقراء.تهاتخلفاعخك!الئادرةالخعخعبهذهمنحالايجملىوهيمحددوعختفيكتابهمنيفرخعانعلىتحثهوهي،دائماقيه

التفببرالبكأتهدمنها1هيالاولىوعخزعهخا.والحعرالفكرميعميقاليستواوهامامطامعلديهتغذجمخعانهاثم،اًلخريفيةالتنافسطترةيبق

اللغة.إبمما.وجيهةمبرداًتلها
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!!ئأص-دعاا!مامىفماءفي1!سا!

لان،ينمولاولكنه،بانظكيديولد،ءالقادينظرتحتاوسكارويولدروايتهشبماولا،ستيرنباثارالروايةهذهيقارناق"لقاريءوبوسع

فيعامهطفليمظهريظهرعمرءمنالعشرينخىالصغرالصبيهذاالمواًقفاًووالمدءإرةاةجديفاجاذئةحيثمن،"شانديم!تريسترام"

ويعطلحيثيثاىيئهبوهووينسونه.لهويرثونيحملونهفهمالتالث.التارإرز.-ةالدق"نفسهالوقتومي،الفكاهةوروحوالقوة،الغرامية

زجاجترتعشصرختهيطلقوحين،عاماع!رخمسةكلطيلااوسكاراوسكاروجود"البطل"فصة.الاحداثتشسمعلفيالظاهرةالفوضهفي

ولضبابيك،ال!وانيتتغلقارننيوالواجهات،المرحوفبة،النوافذ.ء؟رالم:ة،ناخرىواحيانامتحاذيتاناحياناهماالراويوجودوقصة

يكونالذكطهواوسكارفاناًلكباراليالمغينجمعتحررواذا.الكنيسةواص!دا،اختلافااًنشر.وبطلوراو،وممنلهولفوقتفيفهما

فيالنساءتجارةيكنشفوهو.طبلهايقاععلىالحركةينظم،تحتهم.بهإ*يطونالذينالبالغبنصسرةعلىمصنوعاليىاوسكارانهو

فياوسكارويشارك.المسيحوجودفيهيكنشفالذكينفسهالوقتمنويهملإرىبافهيمتازمسخصيي،ناجزغرالهفييمنوتفرد.

بواسطة،اوسكاريصبحوهكذء.اودوباويجناز،دانزيغعنالدفاعبةالعملبذلكاوالر؟يةبهذهيمسكلاانالبالغونيستطيعانلمحر

عملاقة.ذرةنواة،الكتابةلاهوبل،والاشياءالكائناتتنظيمحولهفيمايهدملااوسكارانثم

الذفيالوقتفيالعالمبالكتابةإكتشفانمااوسكاراقذلمكنصفيي-!ثماهو"لطبل1)ءفييحدثماان.يرا.ماخىيروي

للقاريءتتيحلاايلوفةاللغةهذهفكاهةولكئ0نفسهفيهيكنشف.ادبيةمظمراتمغاهراتهفان،هذاوعلى.اوسكار

يوجدلابالاصىهواو،موجودغيراوسكارفان.اوسكاريكتشفانعلىء..مددوهواوسكارالقارجممءيكتشف،الكنابمطلعوفي

وما.بطلهبلاقطيمضيلاهناوالمؤلف،يمسكهالنيالراويدونمنوالى.النف!يللتطبيبمسننشىفيفيهاينزلاًلتيالغرفةسير

يستطيعلاوحيثاوسكاراياهيريه،يراءانالراولىيستطيعلاهـالحدمن،وابيضاحمر،اًلصبيةطبولمنطبل:واحدشيءجانبه

اتمردجاءاداوبما،هدأفاذا0اوسكاريقوده،ينعبانالراوي؟عبزم،أيىومذلكوفي،بهالتطبيلعنينقطعلا2هوو،المصفح

بالمخيلة،الممسوخةالشخصية،اوسكارفانومكذا.اوسكارمن.الكتا؟ةفيوإبا،اًلدزمالورىويطلب.روايةكنابةعلىاوسكار

الذيكلهالبناءالكلماتبواسطةفشيئاشيئايهدم،بحشرةالشبيهةدالطريتزالروايةاشخاصفحرلرالطيلعلىعصاضربةكل،ويكتب

.خطوةتقممكلمااًمامهاًلراوييبنيهخىالمطفولية،الاغنيةمنوانجداء.دماهالساحربهايحرئراتينفسها

الع!يبةالروايةهذهقراءةتوحيهااتيوالصورالافكارهيتلك،دانزيغوسكان،وعائاتياوسكاراجداديظهر،العسكليالنشيد

اولنبأييرواابرعمنكواحدنفسهغراسغانتربهالرضالتيلمله.الكونيحرلرلطبل1هزاان.الثانيةاًلمالميةالمحربجيوشوايخرا

المعاعرين.تلمبعفصولفيوالعيارات،عباراتفيال!لماتتئتظمذالدواذ

اب---صه-صسمى!سى--ص!----------------صس!سى---------اصى

صص---ع!جث!تأ0

ا!مصسنةفيهؤتآرل!حتهصهعدرهجلة

لألصا!فوالذبرسم!قاف!

!ى"سه!!
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001+-----صصب.071-س
جا--ص...ماه!جمأا!ماس!1!مافي

..-ء-يهى!-.ء/لآ.:ة--ءب.-+تا

خشنة،لهجةمنتكشفكانتاًلاولىصرايخنهاانوالوافع."اًلفافمبين

ب!اكاببهايجدلمعرنفهسايثبنهرفم!ائللمبتمعاًلذفيهاكانجزجمةيكنونجتقامفضبابنتقافيبةق!ررلما1

الغاضبين،كالشنانالاولنكانوا،فا!ابطالها0ومرفامريحا،ذلكمعى.

مريحة،عيشةيعيشونكانوالقد.لوريينمنهماكرايقوناتمعطمي..."وجودية))اًنبهبزي!ةرواية

فيرفيقلالهمويتبادلون،والسينمائيبنالفنانينمنصغيرةفرلىفي

الاا!برهمهموكان.الخأئبوالحزنالحيوانيةالحيويةمنمزيمهـا*8"8ه"،كا*ببوردولهايرييالمعاعرةاًلانكليزيةاًلمروانجةتعتبر

والثقافهوالعواطفوالطهار"المثاليةالاومامكانتمحموهغمنئفضعلبكول!ةكاندواياتاًدبع*نخىلهاصدروقد.جيلهاروائييافضل

بةوهذء.اًنتاجهااًفضلكانوربما،4ه!.هـ"ءأ"الجرس"اخرها

الروطتنبكية.لمناهضةواضحةبنزعةميوردولةقاباتوتتميزوع!،والفضيحةالدهثةمشاعراكبربكنابتهاتثرالوقورالسيدة

الدوإمأتمنكثير!وايا،هاوفي،والتكنيكاتبالالاتمغرمةبالمقابلوهيفهي.وجوديةررائيةوتعتبر،اكسفوردجامعةفيفلسفةالظذة

إلا!فياءالىالمعلهذا.تمقطعالتيوالحبالوالدواليبوالعجلاتاخلاقبة"مننوعاالانكليزيةللروايةا!تقليديةالاشكالتحتتخفي

طريقة،يسمارياالانسانليكونالجديدةالطريقةهماالامكادمنوالحذرمخيلتهاانخ!0الفاضلةالاخلا!تحتالمتفجراتيضع"اًلالتبعاس

على!فييزةكانتالتيالايديولوجيةالنلاغةتفضياينالىرأىجيلةالرواً!أعطىؤدذلككل،احسوساونزعة،عندهاالنكتةوروح

للحياةنر!عةاسلحةهيوالدواليبالالاتان.الماضيفياليساريبن.جديداشكلاالوجودية

النظرية.الحماساتعلىألاشياء.لذةتفضلالثبان"فئةفيميوردورايريسالانكبزى!النقصنفوقد

اهمق.معنىميوردوكايريىلدىيتخذالمثانيالوهمورفض

،والمواضعاتالتقاليدحسابعلىالاستمتاعفقطهيالقضيةفليست

الانسانية.الروحتحريرهيوانما،؟

تحت،اكتشفواانالاولىكيوردولررواياتلقراءسبقوقد.!..-ء!كا!--!؟!لألأ-س

وتسلطا،"للزمنالمستمرالموت"عنفاجماتاملا،المغامراتاحداث؟-ء.ل!!!!ء!-

ولاهسىضولطاهرثوالرلي،إبتفكروتع!روقنظذهمأخديعرىللعرلحساصيسيةتمب!ننسولةسيافياإجؤ.ء---بمير.ع!لإءفي-*؟

وبمنع،اللحظةبانقاذوولففرجينيابرغبةشبيهةرغبةعن،مختلفة.في.ة!-"-،لأ.

.م!هافبم"كتبعنوالفرلببتعبام!عجمتلعطاملىهذعيالرمنايةتجميدلجرلحسالسيةانني--جه!:خ-لأ--،.-*!--.ع:بز!

فراشة،لتلتقطحقاذبهاتترلر،الرئيسيةاليطلة،دورالرى("الإلم.--ب3لا؟-ص-

احذا!تخلعزع،الكاتبةانتاجفيالتالثةللمرةيعودرمزوهنا2،/بر---ءخ-فيس-

ايريسستختلفوهنالا.+الارضمعشهوانيبوصاللتقوم،وجوربهالا.---1!!ء-ء

والموتالجماليةلفسادتستجيبالتيوولفف!جينياعنميوردولر02-؟-

عنوإنمنذلكيبدوكما،"السحر)منتهرببانالرومانتيكيين.-!-إ.3دصكا.7

مفرطجارياماءوولففرجئنيالدىنجدفبينما.الثانيةروايتها-!-6.-يرص

لعفرط،بشريا،آسناسشنقعاميوردوكايريسلدىنجد،النقاوة؟!ير!برفي--قي

لآ.البشر!"2-لا--:سء

الميظفيزيقية،والشر"الخرر"لافكارساخرهجاءالجرهـ!ا("ورواية--"!نرخلأء.

تزإلمامستديمةمسيحيةاخلافيةروالسبوكلها،والفضيلةوللاثم"3!غع7-خ-لأ

الحديثة.الضمائرتكنسح3

الذينالمثقفينمنصغرةجماعةنشات،بندكتيريرظلالففي....ء--

فييعيشونوراحواالعالمعنانفصلواوقد.الروحانيةامرضيعائون؟إض!.7*جمم!!!في-ل!

متحمسينوكأنوا.لناخاًلحانبانشادا!واحهمويطهرون،النقاوة..بخرز-.ع.خ/

لقد.بأنفسهماًي،واعمالهبالشيظانزهدهممما،الد-سمنلقربهم!لالأ.2..-.

يقوممدهثى"باليه"في"الفضائل"ليجسدواكيانهمكلنريفوا!.

لفزطولكنهم.والموسيقيوالتقيوالنادمالحاكم:"مخنولوت"بهلاع؟؟دبز

العواطففان.وحوشااصبحوا،ملاقكةيكونواانعلىحرصهم

سلسلةفيان-تنفجرتلبثما،الضالةاليارةتلكمحمبهاالتيالمهووسة
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7!بربما!سما!1!تممكتمم!ا.ص
ثم،المعاصرةالحياةفيالحبةبالتفاصيلحادااهتمامايهتمسارترينغلفخماجحيمااًلثخصيالئعيمتحتتكشفالبهإهوانيةالقفزاتمن

ولكنه.الفكرترضيرءؤ)قىخطوطرت،ءفيمهووسةرغبةيملكهو.المسيحيةالمحرماتوجميعوالفروروالزناوالسمعوميةالسفاحؤيه

عروانيرىلاوهو.لملئحيلىتةالاالروانيالنثريعتبرلا)...(تحت،الفضيلةطلبفيتفرطالتي،الجماعةهذهتنهاروهكذا

."للتصنيفقابلةويخركليةصورةيخلقانايضاالنثرهذا،دورانجرينجوولا.الثقيلةالاثممياهفيفتسقط،نقاوتهادوارتأثير

انالمك(!ة.!وردوكإر/ساا/،!اتعطيناالة!هيايصورةوهدهالى-ء-ارمنارغمبا،والشربالخ!الايمان.نرفضكانت)تر،الآئمة

ردتقدالوجوديةفان،ودا(قابل،روانجهافيالوجوذيةقهـانقذتاعه-ر،دروبرزنجعانها.النقاوةءبوديةترفضلانها،الفاضلمين

منطويلمةسنواتفبعد.المقد-مةحدتهكلالانكليزيالفكاهيللحسكل؟.رعوقانوعلى،نفسيامنبرميئاتفقدالاعلىحريصة،الوعرة

ا.بز/فئ(3الازالفكا!ةتعود،ووغوافاينشاسترتونامثاليديبينالانقياد،بئ.لحظةوكلشيء

.ا)فاضلمة)1(للأفىالاصعلىخطراشيئا!مبحاور!لالآسنالماءفيرمزهافتجد"اًلالتباساخلاقية"اما

ا.قصعدون/ذكرز،ءةسا،!ماليوجودءنه.كلهااًلرواية*فموالذى

!ع.سكص!سمالم،!ت*ء:"الأ-طرةيىرتال!ميقةافيهاهذ.ان.نةسهاا.لرياة؟نتباس

مامإلإ.مناروأ.الأ!لأبثرنر"بفضياة"ءتثبثوهوبالدواركنهايهعابلمن

...احوائزإأمو-محمى.ثخانيحشىانيخرمنالماءهذافيويغطس،كدودا،السباحة

اجملوا!دا.،نفسهمناخرىشواطىءالىيحملهالإلمماءفان،يدا.

*

الصهفاث"رطواللهةةكلةرروما)نر!الادبي"الموت"ؤترة!عدبطريه-قىمبذوتليستالسارقىيةالاخلاقيةهذهلانوبالظبع

الذيالجديدللموسم)التمهدالادلية"العودة"مرةذاتي،اررلاىةممااكئر.نزنهنافالاثياء.الاحلىاترموزقيحيهاواًنما،يةتقزير

إعلاء--اسي-رعممتلئة،اسفنجيةروايةهرعهاًنوالحق.الافكارتزن

.اًلكبرىالادبيةالجوائزاعلانبقربيبثروا!أء،وثمارهاوالارض،وعواطغهفالالسان.والاصداءوالاجواء

اههس!اتاو،زعاتوالمتالمناكنتاتءناش"رثلائةتعنيالعودةوهذهل3وفيهاشيءكلفكان،ئعليفهااعيدقدحقيقةفينهونني،واجواوعها

،جهـبردةت.ب3نحملواجبإ!ةمواهـباً!ةظار.والانتظارالاعصابوثورةمعالمالىبالعودةيثرجلاالعالمهذاانبحيث،وركزاواقماحركة

دورف-ط-الةخرةهذهوفي..إكوةونلاوقدمعروفي"ؤلفوهايكونؤ!لمعلخاقانفيديبولا.وبنفسهنفسهمنفيسحوانرما،خارجية

الصادرةالكتبنسبةوتر"فع،نبها3ءن.ممكنعدداكبرلاخراجالنشرانما،المحدهذاالىمعقدةالعلاقاتمنولمنكةوت!ويك،كهذاصغبر

.ارغاليداراعصدرتققد.يالنشرالنشاطرعروةالىالاثهرهدهفي.اصيلبارعفن،نشكشفان

واهددت،روايةوثرينخمسا،وحدهالماضياً/بولشهرفي،مثلابالهفابالمكهذاعلىالصمودصةالبسيكولوجيةالروايةتحكملد

ي!،غراىاًو!ويدار3،الاخرىالدوراما.عنترةثمانيجولياردار01

ال!ر!ف.فصللمدةرواياتاوسحسحتةفت31فقدبال!ركة!ءاجاالدمائدمجةاالرموزواكن.والغنىالكئافةمفرظ

..ه-و"الجرس"فانوهكذا.غموضاوظلاماجميعليهتلقيلاالمدومة

داراغرةخصيتكون،الاولتشرينومئتصفاباواخروبينفص،واز!شيءافه.لملومحررللرمزقلبواحدوقتفي

"اكسبمس"مجلةفي!ننرتكلبوجاككبهماالمراسةهذها(أ،"ا-اءامنيخرجولهع،الماءفييسقطوهو،اخرىمرةونجده

11،حي.بثرلية1ابىهاوونصفالشعريةنصفالحوالدمنبسلسلةعنهويستعاض

اوف-،رجميععلىتلعبميوردوكايريسموهبةانعنتبشفالتي

بمنظر.فمسيتهاوعنالاجراسعنالاستعاضةاتفيولاشك،الفكاهة

اروتنتميانما،فخمة"رولزروإس"سيارةإبركبوهوالكاهن

حديثا:صلرهـنا!رسواستتراج.اللاوافعية؟نثليزيةالروايةخطوطابرز

ءسعقطانهاللذدناًلمتعانقينالحبيبينمنظرهو:عجيببمنظرينتهياًلماء

ص2هـلعمهدا.مرثم!المقدسالمرونزعندالغرامية.المناقشاتصدىعلى
1،!..رااهاليويسعيهط،دعسهالجرسهذامي،الحنرفلهمنسبب

لقد!المتحف:الحقيقيمكانهالى،للائمماوىاًصبحالذي،الجرس

فيلنااوتولكنها،الجرسهذابجمالميوردوكاًيريىاغرفت

شأنذلكفيشانه،الملائمالمكانفييوضعرمبانه،نفسهالوقت

ديواناصت"الغاجرة"الروايةهذهصيحةكلونوهكذا"والشرالخركنيسة"

اًلكببرالعربيللشاعر!المتاحففيالاجراسصعوا:الاتقياءايديفيتقعا!ي!نعيلااتي

الطبيعي،بالتناسها،الانكليزيةالفكامعةروحانفيريبولا

اًلصسىسلدمأنا!"!هيالفكايةالروحوهذء."الالتباساخلاقية"تماماتخمم

....تنجحان،الرمزيةالنزعةلهااتاحتممااكثر،يورذولرلايريياتاحت

سيمونولاسارترمثلهايصدرلمالتيالموجوديةالروايةهذءكابةفي

الادابداًرمئشوراتايلهذااي،الفكاهيةالروحبعضتعوزهمالانهماهـبما،بوفوارلو

الرصين.للفكرالنظريةالمحاولاتجميعيجهضالذيوللئسبيللحسي

نا":سارترعندراستهافيثننتانميوردوكلاررييسبقوقد
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ب!فعمفهما-!اع01

ناايضاتوخعئسكالجائزةفان،بعدهااما،اًلجائزةمنحقنلهذاجديداروائياكاتباوخمسينمئةيقاربلمانثرتقدباديطفيللنشر

محلىللتعودمعرفايصبح،عليهايعصلحينفهو.الرجل.فجرحتتراوحالذينوالطموحالنيلادباءجميعالفئةهذهفيويدخل)

عليوويحصللماذااما.الاكراتعدموعلى،اًلمهلةالمرؤةا)جاةاولصكأإباوليمدرونوانذينوالشينعت!رةاًلثامنةبيناعمادهم

إبرعخ،الثلانةالاشهرهذءوفي(.بعدواسعةشهرةينالوالمالذين

وافقمةالمرارةاًلىيدفعهقدذلكلمحاق(كلادةبالمئة9ميحمتماوهذا)ا!انة!لالصاخب،اتجاري،الم!تهجلالشكلبهذ!الادب

والمزهد.،والتلفزيونوالاذأعةالصحفعنهفتتحدث،الناساهتماممنالاولى

اد!الخطركانفربما،اًلنشردورلاصحاببالنسنةوامااًلحاليالعاماواخرجوائزامنجائزةكبمتحرزانالنانئرونوبومل

فياشهرؤللاثةلمدةيدخلونفانهم.الصرلفينلدىممااكبروالمسوولية05او.(هيهايحققونالتيالحقنةهذه،ألجديدالمعامو؟وائل

يجربمماشيءفكل،المهنة)مرافقجميعبهؤقأثرالذي"الطباعةمرض"فيالحمىهذءيبرراًويشرحاًلذجموفما0السنويةارباحهممنبالمئة

لهؤتشتغل،مسيق"جمهور"خلقفيتفرالنشردارانلوكمااعقابفيخاعاتشيماالكتابيجدالاالمفروضانأالعامالفترةهذه

علىمحيناضغطاهناتمارسوهي.لهالاشتغالالىمؤلببهاوتدفعتشرينفيوالفرانبالمداًرسالىالطلابوعودةالصيفيةالعطلة

المرلخعسحبناختعخارفيوصعوباتمشقاتوتواجه..التحعخخعملجان..الثافي

للجوانز.الخددطنيعيةظاهرةهناكفليست.الادبيةالجوائزعهدانهالجواب

علىوتقيمه،جرةفيتجعا4الجوائزفان،للقاريءبالنسيةاماالحعيفللتمهببد،تمامامصطنعة،فتوةعناروانما،"الادبيةللعودة"

يعخونلاالذينالمستقلينالنقادولاسيما،النقادراًيمعخفينتنعلر،حذر،والافىتصاديةواًلفعخيةالبسيكولوجبةالظواهرتتجمعوهنا،للجوالمنر

بآرائهـ!للتأثرخاضعايظل.ولكنه..النشرلمور"الص!اقة"بصالآ.لقضيةاتفهـهمانيجبالنحوهذاوعلى

عايها.و؟ضنونيمدحونهاالتيالكتبلثراءعلىويقبل،المطافاضفيكانثاذا.القنرةهذه!يلكتابااصدرفلاناانفلنفرض

!.اًلاربعيندرجةالحمىتبلغوهناربرصحاذاولكنه،الالىبعخعةاومئاتبضعكتاخعةمنباخعمحطوخع

كاتتاذا)نسخةاًلفخمسينزهاءالىتيهمبيعارتفع،جانزة

-ى7!ط1!ا(جائزةكانتاذا)الفائمانينالىاو("الانرايىيه""جائزالمجانز"
وامينافجائزةكانتاذا)الف.02اواعخهالىحىاورينودو

يقللاماعلىمنهايحصلكأتبئافان،أتىليفحقوقاءا.(غونكور

غراسىغانتر"طيل"هذاويرتفع(لننانيةلررةالفشيننرهاء)فرنكملايينعثرةعن

دارواما..لسينها1فيواخرجتإرزةرواترجمتاذابالمطبغالمبلغ

كما،فالامر.0شكدوناًلمؤلفيربحممااكثرتربحانهافالمرجح،النشر

الدبمعخ،غراءرعانترالالمانيللروائي"الطبل"خعاب3اخيراصدلى!الاحلاخعفيالاستغرافىيستحق،يبدو

عنيتحدثالنقدبدأوقد.المعاصرينالالمانالادباءطليعةفييعختبر

اًلمعاك!ر،الا"نيالاد!فيال!يثةالكتباماتمنننهاالروايةهذءيرغبفهو:جافيةنيلالىالمؤلفتشوفىاسبابنفهمانوبوسعنا

يكونانعنالادببربمفانوإود،قارئاجمهورافجأة"كسبانفي

.،-بزعخفيعخ2،فيس-""-..2.س،لآ-لآعخإ:!؟،-.دبمشبهيظلولكنه،الغرورلثيرويغريقد"خعئرفيا"نشاطااليهبالنسبة

خشء-،-!--?-"-إعص--!*".-:فيبسهولهسيحسره،عامايكسهبهقارئاج!وداانيسءىهو.مجالي

ل!عخ.:كأ؟أع3"المطبوخعكميةراواالذيالجوائزلاحدىالمرشحونهمافكم:التانيالعام

ة-في:2-2.!:2:إفي-؟نر-.-ص!.ة:صفينرثم،الف002مناكثرالىنسخة.3..من.نر.فيةجمهم3احدمن

.!!نربم:صإ!-خ!بم!---:-"-ة3ت!جاان..ليالظالكتابمنلسحة0003الىجديىمنتهيط

ترخض!--،عخ!3نربن-فيص؟برة-ى؟كل.جمهورههوليسجمهورعلىمصطئعةبصورةيفرضاًنيمكنلاما

..؟:؟"؟2،-لا"لإ:ة-إ/ء"ى3:!في،!-وان!ا،السماءمنيهبطونلافالقرأء.ممكنفهدا،ماكاباما

ير.!-.-:!---!-:.نر؟؟.--:--...-.!.فيلإ؟كأبز--لا.بخض.والبذلالجهدقدروعلى،الزمنمع،استحقاقااًلمؤلفيسمحقهم

خقيكا--ب.-؟؟حيفى!--قي-*-ت---؟-ئن!:فيخ!ئج-!--!-+بماصننهرانلهسبقكاتباتتوجحينقوياتاثيراتمارسا!ئزةالإ-نستطيع

*-خ:ة؟-ظ.خلاكاىبمأ!ء.--سس..*كأ--خ---.خكأس:-."---3-:..خالنقادتقديريبررهالذيالحدتبلختكنلمكتبهمنلمطبوع1كميةولكن

--ة-ش!؟.ء.-.في.+،--*-ئر"--!،-كاس!في!نربزنر.ءفييستحقهاشهرةائرلمفلهذاتحملالجائزةانفيشك.فلاوالقراء

--.---خ.س---.ل!في.بر!يخم6!،2خفي!لاع-.ء--وجوائز.فيهيتماسكائياحيرايستطيعالنجاحمنسإوىاًلىترفعه

----".!--عخ--!ش!ء-+-ء-كاخ-برإ-.-..خ-:بم/خ،خع--لأاذا"اخلاقية"واكثرها،جدوىالجوائزاكثرهيهدء"التكريس"

يرم-نر.-ئج.ددغ-اًكوجولخاندوبوفرارسيمونامثالىمنهاافادوخعد.لتعبيراخعح

ء-03."!ء-برفي:-.بر!ثير.دلكمناكثرهي"تؤلاتيا)الجوائز9كنو.فايانوبىوجبه

.عخ!ءع.!ع---------.ولتحطيمه!عخاتبلقتلطرخععدةلهاانوالبىاقع

-برع.".!عخ-تجعخ--"!يبدخعلا(الرواية!)الادبمنلوعكتابةالىتدفعهقداولافهي

اثراقراء.تهاتخلفاعخك!الئادرةالخعخعبهذهمنحالايجملىوهيمحددوعختفيكتابهمنيفرخعانعلىتحثهوهي،دائماقيه

التفببرالبكأتهدمنها1هيالاولىوعخزعهخا.والحعرالفكرميعميقاليستواوهامامطامعلديهتغذجمخعانهاثم،اًلخريفيةالتنافسطترةيبق

اللغة.إبمما.وجيهةمبرداًتلها
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!!ئأص-دعاا!مامىفماءفي1!سا!

لان،ينمولاولكنه،بانظكيديولد،ءالقادينظرتحتاوسكارويولدروايتهشبماولا،ستيرنباثارالروايةهذهيقارناق"لقاريءوبوسع

فيعامهطفليمظهريظهرعمرءمنالعشرينخىالصغرالصبيهذاالمواًقفاًووالمدءإرةاةجديفاجاذئةحيثمن،"شانديم!تريسترام"

ويعطلحيثيثاىيئهبوهووينسونه.لهويرثونيحملونهفهمالتالث.التارإرز.-ةالدق"نفسهالوقتومي،الفكاهةوروحوالقوة،الغرامية

زجاجترتعشصرختهيطلقوحين،عاماع!رخمسةكلطيلااوسكاراوسكاروجود"البطل"فصة.الاحداثتشسمعلفيالظاهرةالفوضهفي

ولضبابيك،ال!وانيتتغلقارننيوالواجهات،المرحوفبة،النوافذ.ء؟رالم:ة،ناخرىواحيانامتحاذيتاناحياناهماالراويوجودوقصة

يكونالذكطهواوسكارفاناًلكباراليالمغينجمعتحررواذا.الكنيسةواص!دا،اختلافااًنشر.وبطلوراو،وممنلهولفوقتفيفهما

فيالنساءتجارةيكنشفوهو.طبلهايقاععلىالحركةينظم،تحتهم.بهإ*يطونالذينالبالغبنصسرةعلىمصنوعاليىاوسكارانهو

فياوسكارويشارك.المسيحوجودفيهيكنشفالذكينفسهالوقتمنويهملإرىبافهيمتازمسخصيي،ناجزغرالهفييمنوتفرد.

بواسطة،اوسكاريصبحوهكذء.اودوباويجناز،دانزيغعنالدفاعبةالعملبذلكاوالر؟يةبهذهيمسكلاانالبالغونيستطيعانلمحر

عملاقة.ذرةنواة،الكتابةلاهوبل،والاشياءالكائناتتنظيمحولهفيمايهدملااوسكارانثم

الذفيالوقتفيالعالمبالكتابةإكتشفانمااوسكاراقذلمكنصفيي-!ثماهو"لطبل1)ءفييحدثماان.يرا.ماخىيروي

للقاريءتتيحلاايلوفةاللغةهذهفكاهةولكئ0نفسهفيهيكنشف.ادبيةمظمراتمغاهراتهفان،هذاوعلى.اوسكار

يوجدلابالاصىهواو،موجودغيراوسكارفان.اوسكاريكتشفانعلىء..مددوهواوسكارالقارجممءيكتشف،الكنابمطلعوفي

وما.بطلهبلاقطيمضيلاهناوالمؤلف،يمسكهالنيالراويدونمنوالى.النف!يللتطبيبمسننشىفيفيهاينزلاًلتيالغرفةسير

يستطيعلاوحيثاوسكاراياهيريه،يراءانالراولىيستطيعلاهـالحدمن،وابيضاحمر،اًلصبيةطبولمنطبل:واحدشيءجانبه

اتمردجاءاداوبما،هدأفاذا0اوسكاريقوده،ينعبانالراوي؟عبزم،أيىومذلكوفي،بهالتطبيلعنينقطعلا2هوو،المصفح

بالمخيلة،الممسوخةالشخصية،اوسكارفانومكذا.اوسكارمن.الكتا؟ةفيوإبا،اًلدزمالورىويطلب.روايةكنابةعلىاوسكار

الذيكلهالبناءالكلماتبواسطةفشيئاشيئايهدم،بحشرةالشبيهةدالطريتزالروايةاشخاصفحرلرالطيلعلىعصاضربةكل،ويكتب

.خطوةتقممكلمااًمامهاًلراوييبنيهخىالمطفولية،الاغنيةمنوانجداء.دماهالساحربهايحرئراتينفسها

الع!يبةالروايةهذهقراءةتوحيهااتيوالصورالافكارهيتلك،دانزيغوسكان،وعائاتياوسكاراجداديظهر،العسكليالنشيد

اولنبأييرواابرعمنكواحدنفسهغراسغانتربهالرضالتيلمله.الكونيحرلرلطبل1هزاان.الثانيةاًلمالميةالمحربجيوشوايخرا

المعاعرين.تلمبعفصولفيوالعيارات،عباراتفيال!لماتتئتظمذالدواذ

اب---صه-صسمى!سى--ص!----------------صس!سى---------اصى

صص---ع!جث!تأ0

ا!مصسنةفيهؤتآرل!حتهصهعدرهجلة

لألصا!فوالذبرسم!قاف!

!ى"سه!!
ءه-5-ممي7:هجلاص

ا!ر.ي/افالمبركاكل!صيابخاهـفى!ممبر؟ضهعل!ا!همرلىعى-

صكعصصص!:

"3؟3ر-أثللا*ا7ص!31"7،عطه!55!ء"41533الاول،05 ا
**"5س!"3هلأ"جط5*55لأ5.0ح40

ا.

-!سم--مسحمىحى-اصسى-!سى-مصم-----صسى--حسسى---صسىلمى--- ا

ثن3



-------نم!هه!م!!ى5!5!!555555555ر

صا4!قمات5قصائداً!علداًلماضبممنإلاداب
بملمحسيصعب

-سء!ه555ه!مبرجم!!!ه!ولا

اعماقهفيتستفيقوفجأة.الجواًل!نقذنكفييسيرايرت،الىىفمنمايغؤيهابفعل،فموهايكمملعندما،الشعرقيالتجربة

بالحياةفيحس،البراءةواـلىالطهارةالىللعودة2ندعوهادريصاصو؟تفصبح،والاصهـاتبالاشعياءالنناعروجداننثرمدىمنطلجةإن!مالات

زبدمنصفراءمقاعةماتخبوسرعانلكئهااعمافهفيجديدمنتجريم!،القارىءالىا!عاعرباطنءتيئقلها،ميهتسمرجسرأدىبحاجة

مندنياعبرالمخدركاثبح"تلكالقاتلةحاك"هيويظل،اتوارع.اللفظهوالجسدهذا

بحيويتهالمضمونهؤا،المرعبالقطأرصريررأسهفييعح"قيراختلافايقفيعوالاسأوالعمقالاتجاهفيالى!نجاربواخنلاف

دربلا"هي"كابوسي".فلفظة،معطاءثريةالفاظآصضنتهونمددهملموسوافعالى،المعافاةصالةفي،انتجريدءنننقلهاادكرالالفاظفي

تمزفني،تبلعنيرفطاء-الهجيروكابوس،حولبمظلهيفرشسقفلا،ىمسالكداخلىوجزرهاومم!انوعهامع،نجسإال!لفطيتوبلهاتجوبة!ص

الى9و،المدينةفيالهجيروطأةالىترمز(الرصيفسامعلىوشفتني.المظلمةالمضاءةالنف!ي

ضفظعنتعبيرهسانتقلوؤ!،المث!ردانسانهيعانيهالذيادضيقوعلاؤشةج!تفاعلاادفنيوثوبهااًلتجربةبيناننسخننحهنامن

هذهيستعملودم"برقطا"وصفهاالى،!سهفيوائرع"الط،يرةوالانفاف،لانوصب!اعنالالفاهـالطصرةفجهـضهاقلنجرب"،صميمية

اللفظةهذهفيئاتثيرهلمامعاناتهبحدةاحساسناليعمقألااللفظةعن.نختف،احاسيسمنفيناتثرهفيما،بملابساتنتاثرتجعلنا

علىيذز،ينفث،يبلع،الامعالوتتابع.مرنجفةاحاسشيمن.ذاتهاالتجربةتبعثهاالشبمالم!بسات

خيءالىاستحالحمنىالطفلالشاعربهامرالمتيالحانقةالمراحلاذااما،مفردةكانتاذاوضلالهاوهوسيقاهاايحاؤهاوللفظة

تلكاره!اقمنهاـفنعيانبعد"الخريفمنفضةكرطر"باردتافهاًصصىدلالةالاصليةدلاكهاالىبالاضافةلهالتصبجالعنارةفيانتظمت

نفسهواستجابتهايقظةالشاعرلنأولصور.ولونهقوتهالمتلاحقةالطلاتلاتمكنناانهالىنشيرانمنهناننابدولا،التجربةطبيعةتقتضيها

النفسلحالةملائمةالدلالةعميقةبالفهـاظبالنبماتوجةاالقريةلضوتلحقيقةوجهينباعتبارهمابالتجريدالاواللفطانتجربةبيننفصلان

الريف:لصفاءتذكرهافياًف!!حةنجاحان!نظوربينهما"لفصلامكانيةلانفسنأسنجيزودكننا،واحدة

والمضمونالش!كلبينالشاعريحققهالذيالانسجامعلىيتوقفالقصيدة

بالحيا.فاشعراعماقيالريفصوتويهز.ا*ئمةالالفاظاخيادعلىالخيالوؤدرةوالذوقالاصالةبفضل

هتوجهبالثعيم،الملامحخفراء،الانداءفجريةهـن،الادابمنالمافيالعددفصائدننقداًنماحاولناواذا

بئفسجيه!رووفيالمخباكالمعطرتئداحداخليمنخعرا،"كلمات"قصيدةاننجد،است!امهاوطريقةالالفاظمهمةحيث

الهائمة.ذاًتهفيواثرهالصوتحركةيصور"يهز"فعلانهـنبطوليةحادئةكوشهالنفسفياثرهيعمقحارنرخممضمونذات

اظل""وتثير.سريرتهوصفاءطهرهالىترمز"بنفسجية"ولفظة!استدازننهتواعوافهوالاستعمارالعرببينالداميالصراعحوادث

وهي.واستمراريتهالمعنىديمومةألىقصيدتهالشاعربهاخمالمتياًلاعتاءائناء!طنهنداءيلبىكانفيماشسنبمجوادالمناضلاًلشاب

لثعرنافيظاهرةتثكلالملائكةنازكالاديبةاثارتكمااستعمالهالكرةلم،وعبارانهاالفاءها،القصيدةهذ.هيكلولكن..مصرعلىالغاشم

حفار"المطولهقصيدتهنهايةفيالسياباستخمدمهاوقد.الحديثتوهستعكركأقالىاًدىمماالمحوىهذابئقلينهضانيستظع

:"القبوربتقلصها،الالفاظشلتوقد.نفسهاالحادثةبهتلفحئاانالممكنمنكان

بميدمنتلمعوهيالمديتةانواروتظلالشاعرفل!،نموهعلىوقضتالمضمونذلكحركةذا-فهاعلىوانكماشها

القبورحفارويظل"ياد5"مازلت"،الحالاتمختلمففيللاستخداـم.فصلحالفاظاـلى

الجديدإلقبرعنينأىعليهايت!ء"مأساة))لفظةتكراروالى"لافعجب""اًتراه))"ماذاي!

وبالخمورباللقاءيحلمالخطواتمننعثر:كقولهقصيدتهاجزاءبتنافريحسحينما

:")الوداعقصيدتهنهايةفيالحيدريبلنداستخممهاكمااًلنهايهحجببظلفهيشقذئب..ماساتها

بالوداعبعيدءمنيومىوهوطيفكويظللغابيحياانيريدحينالانسان..مأساتها

.صراعفيازحفواظل..الافقوالتهبالليلصمتوانجاب..ولساتها

من!افينتقيالشاعريترصم!اذامابحدغايةالالفاظوليستنعتفقد،"حجر"للفظة،القافيةسببه،استنخدامسوءوهنار

كماوموسيقاهبالوانهفرحا"لقصيدةبناعفيبهيخنلاعباًلمزوقاًلجميلوحيدهاعنبحثهافيتلكحالتهاانالعلممعبالحجرجوادامالشاعر

تعبيرءفيحشدحيث"لايبوحرمز"قصيدتهفيشنارامينفعلالقصبيدة،علىسيطروقد،لمسةلاقليهتزالذيكالوترلجعلهاكافية

لفظيةهياكلالىالقصيدةفتحبىلتوصورهالغزلالفاظجميع،.حبهعندونواغلقجمودالىننضهااًحالتقريربم!سردياسلوب،بجملتها

باقات،قلوبناالىتدخلانثوناذاننافيوترنابصارناتبهرمزخرفةالموحيةوالعباراًت7الالفاظتفتحهاالتيالجمالاتابوابلهاتذوقنا

حب-نسمة-حنينجناح-الشاهراترفيقاتنامننجمة-شوق:كقوله

يحب-،يحيا،يخفق،يزغر-هاديةلناكونيالحبنجمةياالضجريحرقنيلباب5عندمازلتياواـحدي

تنافي-هوالاروضتقبل-الوليدةالروابيشمسالحجرهذافيالاحساسيبعثشيءايقل

الربيع-عذارىمدت-غديرباصفىالسماءعليهجادت-ورودهوعادالاهكذايوماماغاب

اًلفراشات-الحبورنث!يد-العندليبلهغنى-العبيرفراش..ارتمىثمبكيانهيقولهاالشهيدكان

ايماعهاالصنعةافقدتهاالتيالالفاظمنماهنالكالى.بةالخالساحراتالالفاظيجعلانالشاعراستطاعفقد"الم!سبح"قصيدةفياًما

،.الظلالالباهتةالمعنىاًلسطحيةوالصوريضتلمفانمحيطينبينالضائعهذاتيتهئحنيعبرفيما.نجرنجنهمعمنسجمة

في،معاواتحال!ماالمضمونمعالشكلتآلفيمثلماونجرالرصفءلىينغثهوهجيرءونفورءبسأمهالمديرنةمحيط:وجوهرا"نادة

افادوقد.الحليلعلي"الزبتونياطائر"قصيدة،عضويةوحدةلاإعرف"الضميرمختنقالخطواتلاهثيطوف"وجهاواسمبلاوكقلا
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الجديوالسعيالابداعمنلايخلوالشاعرعحسبفان،والمعانياًلصورالمجأ!-رحالةتصويرفيمعاوالعبارةاللفظهخصائصتلئيرفنالثاعر

".الحديثالشعرمستوىالىللنهوضلثورته،العقليةلا،الوجدانيةومشاركته،السجنفيالجزائري

ناتإ؟"الاداب"لقراءمعروفغير-الاقلعلىلايزالوكشاعرص؟الهمعلىكجواب"سافر"اسطورةمجوااًلذينو!طفالهالقاهرة

والدناأاين:لامهاتهـمالملح

ء-..-مكانأيميقصيدقباتنثرانيعيرنيلا،طريقهبداية.
تجر!،.وعلىعليهاالمحلةفيالقصيدةموفييحكماقاما.."بيالادا!طقليالفحىلجدقبلمنمجهااسطورة"مسافر"

..الحب!ئورفهاعصاريقتات،للكفاحشوقايتحرقالمجاهدهذا

انفأهرسمولدوعونيللسايتحسعبى!يحكموعليهائمافبيله!ناومي،،ا،لننيمعامانيها!هاولتجربر!لشعبةيخضاليديشانه،والدماءالهولمجاررمن،اضلعهفي

كما،لذلكتبعا.وبالنقد،حليلبالىالقصيدةالناقديئخذرمولذأ.الليلمقبرةفياًلصمتجدرافيركمجوارحه

،مسنودا-الاقلعلى-حكمهليصدر،العددفصائدبقيةدي!علحوليء-نطحالاننسومرفصاضلعيهيالاعصاروشهقة

!؟مضببولا،مرهقغيرا!لخرائبعنتبحثمعصورةللريحاشواقنا

ولال!مجانردمنيقتاتاعصارهامربابكلمن

علىعتفنصعيدنهتقرمحاوف!يهللحاهلافحمالننماهرتملثهرمعنىلحدررثالناورجمئعبركب.الليلمقبرةفياغوصمشوحئىالعمتجدارخلف

الشعرفيماقرركل،ماتعكساولتعدتىالقصيدةاًنهذامن/ههماغوص!))وعبارة،اًلمكبوتاعصارهحركةتصود"سهقة"لفظةان

كلصنعتهيلمبسعانعاتنطعرهاتصورانهاام؟اعنهشاعوماالعديث،وصمتوحتنةمن"مقبرة"لفظةماتوحيهمع"الليلمقبرةفي

انهاشعرالحاتينكلاوفي؟الثيابوزاهياللباسقشيبمنممايعرف.لوطأتهاالمجاهدوبتحسسالسجنظلمةبثقلشعورناتكتف

بمنسالولومايقوليدعموانموضوعيايكؤنانالناقدعلىحقيمنليقيني،بالنقد!هااتعرضلىمالتي"والبحرانا))قصيدةبقيت

واحد!النيقينهذينسوى-اظنكما-منها،ملكلاالذيللناظمليستانها

سياقهاءنالمنعزلين

منالعاو،ييسقطهاالتي"التهم"ءبعيةعلىالرداحاولولنودقاال!ووزادهالكلاميمداداطراالبحارتكونلو

فانعي..ومعانيهاوصورهانجربتهابافبعاليقولاذالقصيدةعلىعلىوحقانوراتفيضكلماتنوظلتوث!سيكاكلهالانتهت

فانه..القصيدة!ببقرارمودانبعدذلككلعلىالاكيدالحكملهسأترك...

!جادايقرأهالمانينيلخللاييا"الطلالم"قعيدةمنمعاليهااسد3-الماظماي-مهو

."..فوزبمامناخذهقالبفي،التعديل:من"بشيء،واًفرغهاماضيابي

نبضمنيخلولاالشاعرعصببانالفاضلالاستاذ.نقريراما:المعلوفيقول"الريحبساطعلى"ملعمتهنهايةمنالمعلولى

قانه،الحديتالشعرمستوىالىللنهوضالجديوالسعيالابداعلىمااكابدحريتيبعدوحدجممالارضالىاهوىبيمواذا

علمن-ايضا-ناقدنابهجاد"غائما،مضببالييبدو،ايضا:قولبيابوعمريقول

رقااكابدوكمللاعانينوفاتكابدكمالبحرايها

المعلوف

ئسعروصدفاحقاكانماعئيفاروحيائكلرافقتيراعييا
:قوساًبو

الادابدارمنشوراتمن،عدفاحعاماكانت"وادوذديرمااروجودعنحدثهات

والحدبالقديمالشعربين،النقديةاًلدراسةهذهكلنفرقولم

الملائكةنازك.الموجةقرارةفي..جوهرالايخنلفان-وذطاشكلااختلفاوان-ائهمالاءنقادنا

يعطيناان،فينايؤتراناستطاغمنهوالحقوالشاعر.ثعراكونهما

طوقانفدوىوجدتها.يريدهااننيالطريقةاختييارفيحريتهولهيهزنالثمعرا

مارطوفدوىالايامع5وحرريكثمع!بحسين

طوقانلدوىحبلاعظنا

قبممتدرندعسضأ
الجيوسىسلمىالحالمالنبعمنالعودة حكمتالمعتيلىابقلم

معلوفننمفيقمهرجانععناك

العشص!سليمانعربيةقصلئداستاذناتناول"الادابا"منالماضيالعددقصائدنقدفي

قصائدخامتكونانلهازردرالتي"الموتموسيقى"قصيدتنالناقد

الصبمرعبدصلاحبلاديفيالناسوافتعالوارهافاضجراتعكس،سريعةبخطفة،بهنشرتالذيالعدد

.نقدهالئاقدبهايختتمفهاية

حجازيالمعطيعبداحممدقلببلامدينةضمن-تعكسقصيدةنقدمحاوتهفيحاويايلياالاستاذيقول

افيساوبةالموتحركة-ناصجةتكونوقدبدائيةتكونقدتجربةحدود

لأندار"سينيادير"قربةهيمنين2قربةاطفالنحو،الشاعرنفسفيووقعها

123،.بص-يروتفاقحم،الصديتالشعربركبيلحقأنحاول"الشاعران:العربية

وبالرء3.ميهو.فقررتعنهشاعتاتيالمظأهرجميع"القصيرة"عليها

بعضافتعدالىبالاضافة،التجربةاقنعالعليهاغلبفدالهمن
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الشعنرهذاانيعلنونحئ،عوكلهاصوتهوبهممتحاويخليلشعر،النقدواجبوس،اًلموفوميةعنبمدفيها،نقديةمو(نرنةمحاولةفي

سبا.لستمالمعرهنافيالعربلجميعيخولونفكانهم2.مربيالش.كبير

.)1(بالشعوبيةالعربالشعوبييتهماتالعجانباعجبرمنالالا!قمدالنقد!انحاويمبداانيندوانه،حقايتمل!الني

سوىذاتهاعنتعبرلاالاممانثرار.الاستاذلقن.من،وبمدالثاعر!جرحفهو.هخنلقةبأ!ليبولكن..واخرااولاالتجريحعلى

كررتاذاالالذأتتخلص!وانها،والتنوءالتطوريابىواحدتعي!قبانيكنراراخرشاعرا.بهيربرحاورييخرباسلوب،السياببدس

منذءعنهاعرلىالذجميالواحدالتعبيرذلك،السورمدلىعلى،و.اجترتسابقةاكدادكلمنهماكللشعر،ومحللادالىسا،تعرضعندما،مثلا

منت!هومن،بودل!شرالؤنسيونيدوملأالعصولىافدم
شعرفيالوفوحقاعدةعنخربملانهفرنسيغيرمارقاشعرا،الشعراءاسلولاينتيالمنتدئةالجديدةللاسماءتجريحهفيانهالاة"الاداب"مئ

الحديثالعرليللشعرسمحشرارهالاستذقيوياأوكورظيراسينلاشطلقانالناقدبالناقديجمرلات..هزيلا،الاسفومع،جديرافدا

!مايقولتسندامثلةاوادلهوبدرون،علمن..هكذااحكامه
فضيلةمنوهو،وغوتهشكسب!شعرفياًلشائعالغموضبنعض

فيوجدلمااـنن،تراكمقىنميثايبدوالذيالمحضوالصفاء،العمقتحياقيوللاداب،الحاويللالتاذالنهايةفي

الاستاذانالقولفياترددولن.نقيصةولاعيباالدديثالشعر

ودميقرالمبمايهرفكمنيكونبالوضوحوغوتهشكسنريصمحينالعتيما!حكمتالظهران

.يعرف

اوهو!معدو!بليلعم!لمصاادرركلثلولاسرسليىمخنحهلصمئىححرلحاث1!!!!!ميههأممي

..إيضأاًلعقائدى(لممد

ه

لالالم!نامنوتتناسىلمؤعنعدىدكنصصافيتهاد!راقدقدبإحعنج!ثرلمسبرولخيب!عنطالارئيفيقلم

عنرءوكان،وصو!فعكلمناًتوليخاتعليهفانهالت،ات100لا. سو.انحاويحليلدمعرسعدلدكتورلعدءلمىرديصحاولت

عإقعدحطهنجيهعالولقتكانالسرسعتاذو!ثرضيقافبمصيسكالئقدعاظهرعنالااًن!ربم3ءوراندك!ممنليلكاىطلبنهاولو.الشخصيةالمواقعة"ت!مى

لقد.مصطفىشاكرالاستاذفلممنعليهيسيلالقاطعلالتهيالادبياـفممبافس!*يروعلىالمبيتةالسينهاكيةعلىوفيرةمسن!دات

علىالجديةغرالتمميماتخطاذاكمقالهفيشرارةالاستاذارفكب.رسالتهطبيعةعنخادجةلاغراض

فيالابحاثنقدهفياًلعينتصدمنفسهاوالافة.اًلاممعئدالنقديعران!صحعلياًبردعنالدكنورصمتمماناذاالريدل!ست

الاخير0العدديقيضها.افئرلىفنىالحقبدلائلالاخذالىالمنهافتموففهعنتراجعا

..اللطيفعبدالاسناذالىووكلهالردءننفسهامنىقد،مالامر،ا،ام

بيب!كااتصفماادك!علىةالامميىكسعةعلىحلم4روال!لعل!قد،اممممتئنعالالىعقومظبجمضعحقهالعثليفيرفيا!وحاوللوكالهافقنلبهوكلفهشرارء

....ء...منينطلمانكدمماانومسنندي.فروعةغيرفكنمهماالموسائل

النقاشمعرضفيغربيينررينبناةلاتثهادكطتكفريعن؟ضرعو".الناصعةالغلافةالوجوءكلبالوصلويرميان،واحد

.والزمانالنيئةلحكمتضضعلاعامةادبيةلقضايا

نفسهاالزمتاتي"الادابا)هلىبل،عليهمايفعفلااللوآاما

عط؟رئنب!اللبناليقىالجامعةاصحابومقاطعة،اكقدميةاًلعروبيةللحركةاًلمداعيموففصمورهامنذ

المادةميتنوعا"اًلاداب"يكفيوكان.المنحرفةالجانييةالموافف

اًلنميارأضمنمنا!نوعةالتيارا!لعراعمجالاتكونانالنظرووجهات

،لأثةرثودوالاخرىالاونةبينلحكانتبذلكتكيفلمانهاغير.العامالعروبي

منشيئالايضمرونانهم؟وهميقالماافل،لنقادالنقدههمةتوكل

طرابيشيجورج:بقفماجدىوكان.وشعرانها"*داب"تمأبلاسرةو،الخيرالتباطف

هههههههه54!!هعهـ!وص.مستقلةمقالاتفيارائهمابطءهؤلاءمن"الاداب"تطلبانالادبعلى

يكونواانهرلاءالىالطلبوهو،قانوناوعرفيقرهمالا!ملتولكنها

مقاليعىعلقواالذيناًلسادةكانلوالردهداحنبكنتماعلىانهمتشهداح!امهموهذء.وكتابهال!ثسعرائهاجلادينمتمسفيننقادا

لمالراهبلهاني"المهزومون"عنمقانيوعلىالحاويخليلعنتحطيمالىبل،المنقوديلرهعوالتعاطفالداخليالنقدالىقصدواما

بحياتنا.نتعلقههااكرالقوميةبحيافناتتعلقخطرةقضاياالىيتظرفوافيواحدمنهجهم.خارجمنبالمناجلاوصالهاوتقطيعبالمطارز*ثار

..الادبيةالتحالمف:هفضوحواضحكليهمافيوغرضهم.السياسةفيكماالاث!

الماضي-العددابحاثناقد-شرارةعبداللطيفف!ستاذالتقدميةالحركاتلهممالمحافظةوادعاءوالرجعيةاليميناقعىمع

وعلى.بشيء"الملحمةالىالمأساةمن"منمقانيالىيتطرلىلملثاةوح!مماصنحواذلكلهمتماذاخى،الشعبصميممنالنابعة

الناقدفان،الموضعيالنقدعلىيعتمدتطبيقياكانمقاليانمنالرغمالنضالوسانلافعلالادبكانولما.والسيطرةللقيادةاًلمخولينالتقمم

بانهواعدا،منهاانطلقتاًقيالنظرية*سسعلىبالرداكنفى.ويجبالسياسةمجالفيعنهمعرفتالتيالمناوراتمجالهالىحملوا

الذيالحديثالعربيالاثببصدقالعربيتشككان،رايهمفي،ائن

بعضاتهامفياكثأشخ!قدالكاتباننتقد:"الاداب"تعليق)1(يتشككانيجبوكذلك.الثوريةالتقدميةوافكارهمجراحهمص

ش""الاداببهاتممطعلىذلكبعدنقر.لاونحنبه،اذ!مهمبما"لهنقادالوفوحعنمولاءدفاع،لش0والاصالةالابداحعلىبقصرتهممندمموه

جميعلان،كتابهالاسقوالسعدفالمخ!يضمر.نلالاشضاكىتكليفهاالعديثالشعرلتكفيروسيلةسوىالقديمالعربيالشعرفيوالحكمة

توجيهمنيمنعهملاذلك-لانداندالادب،للمجلةاكسدقلاءهمبالنقدصنكلغواالعصر،هدافيالعرببنفسيةيستخفونوهم.والزنمطةبالمرورورميه

.عالادبالىالنقدمعكليبتعاطفتجاوبتالتيالجديدالعربيالجيلنغسيةوبخاصة
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نتخلمياننريدكناا؟اونحن.تفودببقمةالاوروبيةالحضارةتجاءمعيشلهرمماوهذا،بمدفيما"التطبيقيةالتفاصميل"سيناقش

عنيا.خطراتقللاالتفوقعقداننؤكدانناالا،النقميعقدمنلأالاستاذانوهيالاولىالملاحظهاسجلاناستطمعهناومن،الاسف

دان،والملافاعليةالياسمنجواعليناتضربالنقميطقدكانتواذا6الماضيالمددابحاتنقدوهي،مئهالمطلوبةالمهمة-ةدلمشرادة

دؤب-نممنيمنمناكاذبانعبياقناعاابصارناعلىتضعالتفوىعقد.الاقلعلىلبحثيمبالنسية

،اور؟ةكانتاذا:شراًدةللالستاذافولوانا.واقعناوحقيقةحقيقتناالنظريةمناقثنةمنالاللآاليهاوصلاًليالنتيجةكانت-ثانيا

بانسمحناقدكنااذانحنشاننافما،الرانيلاقامتلانهامنحطةالىولا،سمائناالىولاارضناالىيمتلاالحديثالش!عران":هي

اخطائناتبعةنلقيانجميلننيءأبلادناقلبفياسرائيلتقوماجدولا،اخرىلغةعنمترجمكلام"وهو"علاقةاوبنسبتراثنا

الرمالبينرأسهاتدسالتيكالنعامةبذلكنكونالالكن،غيرناعلى."الحرفيةالترجمةنكهةغ!نكهةله

أتراءلادامتمابخيرالعالمانفتظنان،العديتالثشعرمنكتبماكلبعد،استطمعلااناوبالطبع

الاسستاذرايفياوروباانحطاطعلىالتانيالدليلاماومن.القراءووقتوققسافيعبذلكلانني،التهمةهذ.علىادد

الاستاذنجدوهناك.الاستعماريةبمصالحهاتمسكهافهوئراًرةفييميشونالعربوالمثقفون،وادفييعيششرارةالاستاذاناًلواضح

عنمعلوماتاييملكلاانهيبدواًذ.مريعخلطفييقعلئراًرةهذه،واحدةرشة،كلهالحديثالشعرارانلماوالا،اخرواًد

لمايملكهاكانولو.وتطورهانشوئهااسنابوعنالاستعماريةاًلظاهرة.العاميةاًلادانة

الاستعمار.بلعنمسؤولة.الشعبيةطبقا.نهابجميعاودلأءبايجعلانحاولبالعجمةالحديثالشعرباتهامشرارةالاستاذيكتفنم-ثالثا

فانه،وافريقيااسياشعوبالىيسيءالاستعمارانفكما،العكسعلىمنظاهرة"سوىفهو،منحطشعربانهايضاأتهمهبل،والاجنبية

منها،اًلكادحةالطيقاتوخاصةاًلاوروبيةالشعوبئالىايضايسيء،جوهفيتحياتزالرلا،اًودوبابهتمراخنتالذيالانحطاظظواهر

لااًلاستعمارتستخدمالحاكمهالاوصويبةاليورجوازيةالطيقاتلاناو،عئهتتراجعانتملكولا،هوا،هوتنشق،مناخهفيوتتقلب

ايضا.الداخلفيبل،!سبالخارجفيمصالحهال!ثمكوسيلةانحطاطعنشرارةالاستاذاًراءننافشانقبلونحن."تيارهتصه

)يالفتج(المستممرةالشعوبعلىتنعكسلاالهدامةالاستعمارفماثارالانحلالبجوالحاوكليخليلشعرعلاقةوما:فلهاننود،اوروبا

دليلواكبر،)بالمكسعالمستعمرةالبلدانالىايضاتمتدبل،فحسبخليلشمرولامقالييفهملمثرارةالاسناذانيندوولكنأوالانهيار

واضطراباتمشاكل-منللجزائرالفرنسبماًلاستعماريسبنهماذلكعلىمسبقةنظروجهةخلالمن،تقدرراقلعلى،قراًهماانهاو،الحاوي

لذلك،اًلحقيقةهذهاًلاوروبيوناليساريونالركوفد.نفسهالفرنساقلتفقد.وانهيارااًنحلالاالاالحديثالشعرفيترىانتستطيعلا

هذااًنلوعيهم،الاستعمارفعالياصوتهميرفعونالصادقيننجدكما.الاولالعرييالنعثشاعراًنهالحاويخليلعنمقالينهايةفي

حدعلىوافريقيااسياشعوبئيهددكماشعوبهم*مددالاستعمارةكانتالشامرخاف!هاًلذياًلصراعنتيجةان

.سواءصدريتقعبومةيااخرسي

الشعوب،3اعوبتعبير،الكادحةاًلاوروييةالطنقاتانانكرلاانا،تريدمامنيالتاريخبومة

مابقدرعنهمسؤولةلكنها.لاستعمار1عنمسرولةغر،الارروبية:تبيدلاممنوزصناديقيفي

هياًنىالبورجواز،يئاًلطبقةمنوفنخلعيعليهتقضيانتستطعلىحاعطتالتياًلايديهم!

.لوجودهوالمبالثرالرئيسيالبسببوذكرىوايمان

اوروباانيقوللحندمانفسهالخطيرتكبشرادةالاستاذونجدوخمراًجمرالياًن

علىوعملتالداخليةحياتهافيالاشنمماريةءللمنادى.نن!تقداترابياطفالليان

ليستاًنها.صحيحغهروهذا.الخارجيسلوكهافيواستغلالهانشرهاوزادخمرحنهمولي

ولكئ.ميهاالحاكمةالنورجوازيةالطبقةبلذلكففعلالتياودوباكفانيماعنديالحقلحصادمن

الداخلفيتتصرفالاوروبيةالبورجوازيةالطفقةاناًيرضاالصحيحمنالحصادجمنليانوكفاني

هوالبورجوازيئالطبقةسلوكان.اخربشكلالخارجوفي،بشكلاخشالدلنالثلعمعاديا

.الظرجفيامالداخلفيكانسواًء،هوللمعادوخمرجمرلي

طرءصقمنالاخرىالشعوبتستغلمستغلةطبقةسلو&انهبلأوالانهيارالانحلالبجومثبعانهاًلشعرهلامثلنتهمفكيف

مصالحهاحسبحكمهاطريقعنبالذاتشعوبهاوتستغلاستعمارهااننزعمكناانالاوروبيةالحضارةبلزمةنربطهاننستطيعكيف

الراسمالية.انثرارةللاستاذيحلوكماوالخراباًلياسمنجوفيتعيشاوروبا

اتيالاوليةالحقائقبهذءللتذكيراضطراذخجلالاحمراننيجوهوالاوصويينالشعراءعند+الشائعالجواناكنملاانا10يؤكد

دامماالمملمالكن..نفكيرءفييمينيايكنلممنكلويقرهايعرفهاضدعالياصوتهيرفعالحاويخليلاننجدالملكن.ويائشقاتم

01بهاالتذكوعلىيرغمنانرارةالاستاذذلكبعدنلحقهفكيفأ"الحضارةارضمنالسفليالعالمكهو!)ء

..*..أاًليائسناًلشعراءبسلسلة

وهوحاويم!خليلعنمقاليعنالثانيالتعليقالىالانولانتقل،ال!اويخليلشعريتعمقلملثرارةالاستاذاىوالقانا.كلا

كيالشاعرثقافةالرسبانيطالبنيفهو.صعبعليحسينللسيدكا،نوان،ثعيءكلفنلاليأسضدشاعرانهلاررلرتممقهلولانه

التيالثقافةهذه.هيما:لاتساملوانني.رويا.اًفهيماًناستطع.منطلقاوالمرفضالياسيختار

اذأ؟لديهالثقافةمغهومهووماأاًدرسهابانالكريمالاخيطالبنيالالستاذهقالفينقطةاخطرهياًلنقطةهذءولعل-رابعا

ليسانهصراحةفياقولفانني،معلوماتكميةبالتقافةيعنيكان:يقولاوروبا"انحطاط"تحليلفييمضيانبمدفهو.شرارة

طبيعةبهايعنيكان1ذااما.الثاهرلعكلامةبجرداقومانواجبيمنناحيتينميماثلفانه،اوروباانصاطعلنىالشرقييننحندليلنااما"

تحليلغرمقاليفيوهل:اقولفاننيقيبتهومناحبمالشاعرهؤيابمصالحاًلاحتفاظفيتشددهاوالثالية..اسرائيلانشا؟هاالاولى

المتواضمة؟امكانيلاليحسبالر؟ياهذءنشرهاعلىوعملتالداخليةحياتهافيلهاتنكرتجائزةوامتيازات

عليحسينالسيدكتبهمماشينااًصملمانني،الحقيقةفي،1الفادجيسلوكهافيواستغلالها

مثلي،منهاة!واالاصدقا?عسمن!ددعلىكلمتهعرفوقد،صعبالقويةحيافناتمسلانها،المقالفينقطةاخطرهذءانقلت

.يقولانيريدماالنقعىعقدةاستبدلواقدالعربالمثقفينبعضانييدواًذ.مباثرة
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عنلارانيالناقدمناقشلأمنفأخذهالثانيالمثالاما،اولمثالهذا،"جهداوتعمقدون"القصائدبمضحللتباننيلىائا،مةاما

مع(اناايا)يتناقض*ترى":يقولفهو،الروايةابطالذمنيةتحليلهانيزعمانواما.احترمهان.الااستطيعلاوانا.رايهفهذا

شخصيةلتقديماالخطبالاوسيةالكاتبلم!انليييقلالم؟نفسهيتوفراًلذيالتحليلهو"والدرويشالبحار"قصيدةعنكتيهالذي

تتكشف-سحابشخصيةاجموسانها"سابقاقالبينما(سحابالبطلةعلىودلميلي.ذلكارفضانالااستطيعلافانا،والجهدالتعمقفيه

الفكريةاًلمناقشاتخلالمناوالاخرينالابطالاذهانخلالمنلناالاساسبمالرمزيفهململانهالقصيدةيفهملم-انههوبسيطذلك

..."سممتهامنتنالانتريدالتيالالسنةخلالمناو،الباردةا(فامرا!ريالانهانيمنل"البحاراًنقاللانه،البحاررمز،فيها

الراهبهانييملكها،الخظبغيراخرىوسائل"هذهاًليستترىفي."العلميةاشعرفةاعلىوالحصولالمجهولاكششافسبيلفيبحياته

الحوار"الش:الناقديضيفكما،؟"سحابشخصيةلكشفالغربمنهربالذيالشاعر،نفسهالشاعرالالمشيالبحارانحين

.أ"تصرفاالحركةاليست،تصرماانتبهولمو.هئاكيجدهالمالتيالحقيقةفيهيجدعلهالنئرقياًلى

حسنا.تنافضييظهرانالناقديريد،الاستفهاماتهذهبمثلليرفالب!ر.ذلكلادركالنثريةالقصيدةمقدمةالىالكزيمالاخ

ش!كلا؟هذاكلاميفيالتناقضاين:ديبابوكمالسيدياولكنالذيالشاعرهوبل،العلميةالمعرفةسبيلفيبحياتهيغامرغربيا

علىمنيلقىالذيالطويلالكلامذلكهيالخطنةانفهمتانكفيفاوستومع،المجهولفييوليسمعطوفا)انبعدالغربمنينس

الراهبهانيانقلتعندماكلاميمنواضحاكانولكن.منبرهذافيالعلممنالبسالىانتهى.ئ!،المعرفةليفتديبروحهضحى

اعنيانني،سحابشخصيةعنبهالناليكشفالخظبغيريملكلامنبت"؟لكنج"ضفافالىفابحر..هكسمليمعلهتنكز،المصر

خلالءناو،يئالاخراذهانمنزضلقاهافياا!وصفرالخطب،(الشرقيفي)هناميتطيفيرلم"ولكنه.التصوف

تنالانتريداننيالالسنةخلالمناو،الباردةاًلفييةالمناقشاتإ(،إبطينطين،(الغربفي)هناكحاروطين

يخلونثركلاذنالخطبةبتعبرقصمتلقد.سحابسمعةمن!ه

ومنلإناقعث!اشكثعفسإحلإلثعخصجيةبنثارنةقلتهداخطابيالحركةوثقدأءعنمقاليعلىديبابوكمارالسي!تعليقالىاخيراولانتقل

على-المحوارهذاوعينت"الحوارخلالمندل،الحدثخلالمشكلةذاتمقاليفيناقشتلقد."التكنيكومشكلةالمهرومون"
عن.ابتعدانوحاولمت،الراهبهانيروايةفيالتكنيكيةالاخطاء

نعم،.الحركةمنيخلوالذياجمم،"الصرفالفركطانحوار"اله..ءلا.ا
الرواية.منبساهدحطاعتبرتهمالكلىتيتتلنظرولتجريد

وهذا،حركةاي،حقيقياحوارالكيهانيعدمالرايكوفبمفحواالحوفنعدتهماككلعلىارداناردتولو.ايةالروافياخرراكطلمغرييكونقد

..،طويلاوقتاذلكمنيلاستغردديبابوكمالالسيدتعليقفيجاءما

قالمنووجد"المهزومون"عنعديدةهقالاتالانحتىكتبتلقدساضطرلانني،القراءعلىبهاضننفسيعلىبهأضنلاوقتا

بروايةاخروقارنها،"ظهرقدعبقرياانتنبيءقنيةقمةانها"عنهاوإت!16ذكرإالتيالتكنيكيةالاخطاءبكلجديدمنالاستشهادالى

التيالجيلازمةعنكيرونوتحدث،لفوكنر"والعنفالصخب"طريقةعنمثاليناخذاناكتفيولهذا.تكرارهامنفائدةارىلا

مااحللانقبلوحاولت،فيهارأييقلتلقد!حسنا.تمثلها.لملاحظا.فيديبابوكمالالسيدمئاقشة

اخرىلمرةوانئيأحقاروايةهيهلاتساعلان،تقولهانتريد.الرواقيا!هملمانئيليثبتمقالهربعمناكثريخصصفهو

حقا؟صوايةهيهل:ا؟كدا!طلمثكلةانقلت،را،حسب،فلانني،اًفهمهالىجلمائااما

كتبتهمالاكبكنتمااًننيرديمطلعفيقلتلقد،وبمدكاملصل-وصة"الحقيقةفيالروايةانمع،جنسيةمشكلةفيها

بحياتناتتعلقخطيرةقضايااثارو!قدالمناقشونالسادةيكنلملوفهسيجعلرفضهانمنواثقوهوصليبهحمل،راًفضجيل...

السيدتعليقمنالمقطعهكالكمانقلانليفاسمحوالفذاالقوميةمانفهمانولنحاول،الكبيرةالكلماتلنتركوالان،"الذبيحةجيل

يا)راًيهعناما":قاللقد.الردالىدفعنيالذيديبابوكمالماهيالواحد."قلتبالحوفلفدعني،الناقدالاخحرفجممالاحقا،اناقلته

نابخيكفي..شيءكلقبلجنسيةازمةبشرازمةانفي(اناراييتكونان،العنوانمنواضعهوكما،تحاولانها"أالمهزومون"

ازمتنالان..؟كملهجيلناىوبحق"المهزومون"بحقاجرماًنهاقول،"ن!براًن-ريدالذبم!،الجامعي،المثقف،الشابجيلنا،جيلقصة

وشباب..ضائعوجودازمةهيمابقدرجنسيةازمةليستعزيزيياتحدءاندون،عمقهابكلحيلالهيعيشانيستطيعحتىصفراالمجتمع

..انسانيةقيمولا..ايمانولا..جديدنبيولا.بةقضيةبلاالقرونمخلفات،منمجتممنافي،هيالتيالباليةالتقاليد

الحقيقية"اذمتنايفهممجتمعولا."الوسطى

هذءـكاناذالكن.الاخلاقيةالاستذةيحبون*ممنلسبتاناديثبابروكمالىالسيديزعمفكيف.الواحدبالحرفقلتهماهذا

بحقه.اجرمباناصرفانني،ديبابوكمالسيدياحقاجيلكم!"جيلقصة"انهاافهململانني،الروايةافهملمانني،ذلكبعد

كنتحشبابضد..واذالنجرملهحقلاجيلاصلاهوقضيةبلاجيلالانولم،لهيحلوكمامقانيبتقطيعالناقدالاخاكتفىلقد،الحقيقةفي

ليدافعاًلاالانسانيكتبوهل؟.لكتبفلمماذا،انسانيةقيمولاقضيةبلاعنحقاتحدثتفلقد.بسياقهاناقشهاالتيافكارييربطانيرحاول

فضيته؟عن،ايضاالواحدبالحرففلتلكنني،البطلعندالجنسيةالمشهـلة

حاول،واًلتقاليدالثابجيلنابينالصراعهذا)ء:السابقالمقطعبمد

انتازمتك-لكنها.ضائعوحودازمةازقكانسيديياحقاا00.011اًاًاً.
لجامعيلطالبربطتاقيلعببمصهعنهيعبرنهبلرهالي

اصغرولعلغ،شابايضافانا.باكملهجيلازمةلا،فقطوحملى"سحاب"بلطالبة"بشر"

الااللهم،عنهمتتحدثممنابدااحدااصادفلمولكني،سنامنك..

الصديقتعبرحدعلى"بائسةايامايمدونلا"الذيناولئكبينمن..."جيلقصة"تكونانتريد"المهزومون"انانكرلانااثن

الضائعبن،بلسانالناطقسيدييا،عمركمنايضاانا..تإمرزكرياالراهبهانيوان"جيلقصةتكونانتحاول"بانهاحددتلكني.

ولكنه،يحققهانيريدماتحقيقعلىقادزايكنلىمربماجيلمنلكني"حاول"فعلكررتولمقد"اًلحببقصةذلكعنيمبرانحاؤل"

يحققه!انيريدكلحال،مماعلى،واثقلمماًلروايةان،راىوهذا،بذلكاعنيوكنت.قصدغنامرتين

يعبرانيستطعلمالراهبهاننوان،جبلفصة-كلونأنتستطع

طرابببشميجورجثمشق.جيلقصةعنالحببقصة
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الحالةهذءفيسنكونلاننا،دراميتركيببلاالجوهريالجزءشبتركمجا!دالمنعمعبدمجلاد:بقلم

الجزءشجبنالانناهناكفعلردمنومافعلردتنتظرحادثةازاء..*..

وذلك،القصةفكرةصجثمنزاذداجزءابالحتبارءالقصةمنالاول:الضياءتتهقررالنداكأوفي..

"ةففىفييرباكتفءلىرداحداتهوالدرامياكركيباساسعلىقوأ.نه،اننيحقيقة..الادابمنالماضيالعدد"اقرا"لنانني

فيدسلوكمصاحباايتغبيرهذاكانسواءخارجبمحعثبصددانسان،عاطفيرايالقراءةراكيلان،راييانشرالاتلزمنيالقراءةمدودلكن

نفسي.بتحولالمالخارجاو-انالاورتحىحدودلحنديقفان-قاريءاي-القاهـيءفمهمة

يعرف!لموالذيالاولالجزءهذاالىاؤلفادفعالذيفماادن،الادابمنا"اضياالعدد"انقد"انانوياناوانما..الاستهجان

المذىالاسطوريالطابعذلكهوالدافع؟..عملهفي((يعشقه"كيفلهذا..الاشفج،ناوالا-ضحسانعمليةاعللانبدلااننيبمعئى

عاملطوريالالىالطابعهذاممانلقد..اًلاحداثجوفيهيدخلاناراد-لوام!،"الاداًبمنالماضياًلعددنقدت)عئوانتحتاقبفانا

لقد..ا!تكنيكحيتمندنصعل!ا،ملكانلكنهالمتشويقحيثمننجاحضةدالكةابرقفلاصة!العئوانتغي!علىالتحريررئيسيعملان

هذادجاء،الواؤميموضوعهالىيميلونمتزايداعددابكتسباناراد..بالفعلالحادثهوكماالقراعةحدود

والة-نشي،الحهارهةلانوذلك،القصصبقىالفنيةحسابعلىدد2العربةشر!نحرر،لاجامداكائنايصبحيئشرحالماالفنيالعملانة"

السلوبانهاعلىللحكا./"!عمالهالىس4لفقلم،اخرشيءالقصصيا"اص:جالادببذهنمنخرجانمنذوذلكويتغ!ينمويعدلماًنه

كانه:اومنالفخيابى:،ءم!لباءإنجارهاالىاتهـهذابل،للروايةب!تهبلنر،تمانالنقدعملية.لكونانيجبولهذاجامدواحدوجه

..اًلفنئلا!مملتكنتبفطريقعنوذلك..امامهالذيالمطروحبالعمللاالاديب

نااحىؤدانهمنشكلهفيدثلىؤدالمولفاًنمحلىأدلولبسالعملتفيد!الأالقضاياطرجبطريقةولكن،تقييم"بطريقةلاالحاني

جعلؤقد..القاريءالى4ىءإتصللمالقصةلهاكتباننيقضيتهلىالعمخىللألمنللقضاياطرحعميةالتاليالئقدفيسيكونويذاالقادم

وهوءاليهررتمع.نانيةالحلافىالىيذهبرالهحلقالذياًلث!شعى..دقييمعمليةلا

الذيالوحيدالضائعالانسان،الارضهذهعلىالانسانقصةيحكي"لازحص،رلمت!وذلك،اًلاعمالاصحاباسماءاذكرالاتعمدتانيثم

التيالحز/نجةالقصةيحكيوهواليهولاستمعدائماالخطرفييعيشالمظروحالعملوكأفيالئقدابدأحيث،الفنيةالاعمالفيالتامة

الزائدالبطللسانعلىالقصةلخصلقد.."حيانسانكليعيشهاالاحكامجميعمنذهنيط!رتقدحيث،لصاحبهعملاولهوامامي

وذلمك،فنيايبنلملقضية1جوهرلانوذلمك،ألمعرضالعملفي..عنهالمسبقة

الىالمولفاحتاجلماكاملافنيابناءبنيقدكانانالجوهرهذالان،ال!ب-ةالاعمالفي"سائح"مجرداكونلناننيثاخيراثم

..الجلاءهذابكلا)شخصياتاحدىلسانعلىو،ةررهاالفرةرءصدوداءيةللاعمالهلخصااكونولن،جماليةقضايااتناولسوفبل

وذلكالفنيقشلهلاخفاءبارعةجبلةالىالقصةمؤلفلضولقدالىهذافيمشنندا..الايامهذهفيالنقدتحولكمااجتماعيا

يخفىمما،الجزءينكلافيالاسطوزيبالطابعجميعاقصتهصبغبانفقدنحو)ءمقانيمنالئظريالجزءفياوضحه"انسبقالثيرايي

ففور..القسمينبينالانفصالبسهـولةتبينانالخارجيةالعينعلىا)رأيلهذاقتطبيالاهوانالتاليالنقدلان)،("ميتافيزيقي

..رأسهحلاقةضرورةحولالناسشائعاتمناطارفيالاولاًلبطلصور...اًلسابق

اسلممالذيالخالحكارة"ذلكعنمايتواترالثانيالقسمفيوصور

ة.النمرفكفيالميشلقمةاجلمنرأسهلم!صصا
بالواقعالخارجيةالرو-برلأانعلىيدلأفلاشيءعلىهذادلاناًلا

بينا!خفككذلكألىادىسماالفنانفنيةعلىوتطشتضغطكانت

!؟شهـلهوبينمضمونهالسر

:اس،)1(الواقعيمضمونهاحيثمننجاحاتشكلالقصةهذهكانتان

-اكتشاففيفشلمولفهاانذلك..الشكلحيثمنفشلاتمثلانهاألا

واختيارالفنانحولهايموراقىالقضيةجوهرتبينعممظاهرةولعلالمخالذلكعندهالقضيةجوهريعتبركا!فاذا..قصتةفيالثقلمركر

القضيةكانتاذالانه..ايضاالقصةهذهفيتتحسدالمناس!اًلشكلءنبحثاالنمرجوهرفيبراسهيلقىارالحياةظرو!اضطرتهالتي

.."..101001.1الا......الحالةهذءفيفاننا،وماتراسهالنمرقضمانفكان،العيشلقمة

صلويرجمليمهي!سلديلمرصحمللديبدلمكفضيههيهنا!نعبرألهيحلقانا!طرالذيالاخرالقصةبطللببالىسئضطر

الكببرلاادلابوفربنهوقعلممبيلفينالنقألهبيكسا!نذيللعرسخرس!!!المممللبالجزءوهداالبطلهذاشجبلكن..الخالذلكقصةسمعجثلل!رلى

باعتبارالاناطريقعن.!قهبداولماذا:سنتساكللفاننا،بمعجزةقاومهالارابمن6191يوليو.ع!ددل،(

؟المطروحالعملمعمارفيداخلةنيستالانااًنخامةأطبيباالالاهذهمنجزءانهااولا:لببين"والحهياةالكتلاب)ءنقدعناعتلر)اً(

بوطيفةتقوموهيالاعملههمبجزئيةمنماانهيدررانيجبفمالقصاعيخمداصةالمثقفينالابطالقفيةفيمطولاراياليلاتانياثا،طويلةلىداية

اًلمؤلفتسامللوفهل..مضمونيةبوظيفةلاف!نيةبوظيفةاغول،فنة..المربيالوطنمؤلفىلدى
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علىيصرفجاةالبطل..بالغرابةمليئةملابسلالهاجميع:فالقصةعلىالمرويالجزءهداحذفتانيلويحمثماذا:البعضثاكلكما

ولكننبم،شبعانانا":لذلكتملةيكتشفانغيرمناعرأةاصطيادبارهةدراميةلقطةهنالةانخاصة؟مثيءينقصهل،الطبيبلسك

سبنايىهذاانالملاصومن.."امرأةاريد،نزوةاوننىية،هكذاالمياشرالتقريراسلوبافطعهاكما،*دبيالحشوفمارفيضاهت

يقادثم..الارمةلهذهشرحلايوجدلكن،ازهةجماءاونتيجةولكنهالحكايةطريقةالىفلجأتجنبهفيأجمارعةالنمرصاجلا)عينكلألتاللي

اشناءموجودوزوجهامتزوجةالواحدةوهئه،واحدةمخذحالىالبطلالبارعةاللقطةهذ.-الجالىبالسردلابالصوبىو*ستعانةمايقالودوى

انكما،شرحالىتحتاج+الغرابةوهذه،الحمراءالليلةحولالتفاوضالححانتحركالمرضبسنبالسائقابيهمقعداحتلعنمما*بنانعي

للقوادفيهالزوجيضح(لذيالسببحولايضاشرحالىمحتاج*مراللقطةهذءو.كانت..الجديداًلقائدعلىقسانلةنظرةالقىانبمد

السببيبينثالثشرحالىمحتاجيلامروكذلك،بامر.وياتمرويخشاهعلى-محتاجةكانت..الثدتعميقوالى!راضاءةالىمحتاجة

وهنما..جامعيامؤهلايحملوالزوج،الوضعمذايحمثاجلهمنالذيالذجم!الحصاننفسفيداخليمونولوجالىس*قتراحلاالمثالسبيل

تمثيالشخعياتواًنما،كبيرافرشامفروشةالاجتماعيةالفرشةلانجدكانتاخربمعنى.0سنينالعمرممهماشالئيالقديمسحهافتتد

فيسيحمليلالتصادهذالان،الواقعارضفيتلصقهااقدامبلابترعمليةهنارووكانت،مقتضىبغيرالسرديالجزءفياًستطالةهنه

..اًلتبريردأخله..طويلةقىشةالىيحتاجاللباالمراميالجزمفي

بجعلوذلكقصتهانقذقد"النمر"قصةعاحبكانواذا

والتعرلىاًلحدثشلورئجد،جانباالشخعيباتشلوذكركناواذابامتبادوذ!ن،ثييز!اًيمكنبيث،هامةملامبمذوجمياب!صةبطلي

يز4بانجمنفيواًنما،المفامرألايكملىايض!لبريربلافالبطل..ذ!هطفات،هـلأله!نا!ييعمماًلليالضليللنمو؟بماسطيادالدش

نلعطليمسبانمافوومحاوالةل!بلنقادلالفبائنالموقفلالبالصرنجهلبلمرلكو؟لنالنثواحليالبطلاو"الطبيب"ائزكدالبطلسواء-عناال!عةبطلينجه

....يطلانائهما..كاصةهلامحبلا،معممين"العربةسائق"الجوهري

هلبئقلبهكذاير؟البطلتمرحبهيئم!فلماعيالبرجعجم!المولموقفلكنالعمللغةعلىالعربجيوذلك،بعيئهالطبيبذلكوليسا"عربةسائق"و"طبيبا"

كثفالالزمكاناماالحالةهذ.في؟اًلخاصتصرفههينهذالانالتياللكرةفانعلىيدلفلاصالثيءعلىدلانومذا..بذ6له

يعبحوانما،كالاخريئلايتصرلىالذيالنموذجلهذاالتفرديةالئويمةبلاوظلتماحبهاذهنفيعاريةفظلتكرتد.؟جسدلحنتبحثكلالت

..لمزا!اتفردالنسيجهلىارسممنلدلاوكان؟الخاصمزاجهلهمنذومفضو!مكثوقةالقعةنهاإ"كانتلقدحنى،فنيمهر

الضبعأرثاء؟اًلقصةماهدفية:نسالالاخيرألسلولرفيوحتى

قف4لاين،بالذاتالضبعهذامنرثاءمجردالامركانان؟للارنب-ضعةامنية.

خارجيمةمقارنةامامالالسناانناعلىهذايول*؟الغمباعبقية

ساذجة؟ميكانيكيةبطريقةبعضهماامامللنقيضينساذجبومعوذلكرسمرتوشفيوغرقتالحمثقمةالقصةعاب4تركتلقد

فيهيبثانلونهامداالخارجيالحثيرقبطبيعيعملازاءألسناتار.بخها،:القصةلبطلةالمعقدةالنفسيةرسمومطتفلاكت،الشخصية

لكن،القصةفيفنيةهنا&انحقيقة؟المميقوالنفاذاًلتاويلحرارة،السردبطربقةتاريخهفيالنموذجدسمالىلا،القصهبنهايةلاقتناعنا

.إ!.قضيةلااجلمنهوظفةالفنيةهذهيحتاجالامروكان..الجمالناحيةمنالمشوءوتاريخها،اهله!وتاريخ

النموذجقاعالجزئيةهذءمثفبح!فواحدةجزئيةفيبرسمهبل

الغنانتحسسالقصيرةالقصةفيالاساسانيستبينهناوبنعلىالاستدلالبل،وكابةفراغاهنالرانيقالانالمهمفليس..النفسي

الشخصياتويغرسويضوئهمنهفيبدأ،الموقفالىيصلحتى..سلوكيحثفيوالكابة4الفراهذا

عنيخرجولافيهويئتىمئهيبدأ،الموقفهذاخلكلمنوالد*تيقتلالقصةبطلجعلتوقدالمؤلفةان؟العدثيقمةعنفمائا

واذا..فضفاضةمهلهلةالقصةحصبححتى..مقررااومعلقامنقطهللبطلةالتقريريبالسردمحنفلملانهاوذلك..قصتقتلتانمانفسه

نافالاوفق،بالرتوشهتموا3قدالمعروضةالقصصاصحابكانترسم"بل،تمريريسردانهمنالالاطريقكلنألسردحتىينقفهاولم

وكلجملةوكلفقرةكلبهيفصلونبالرامبضعاايضايستخدموااحصدىبطوليةمعنىهليس،*خرينللابطالالخارجيةالصوظيلا

الموقفقلبالىالنفاذوعملية..الممماريالبناءفي+لدخلصورةالعفاتالملامحكرتونيةالاخرىالشخصياتتصبحانللقصةالشضيات

انبمعنى،فنيةالقصةستجعلالتيهيمقوملالههلىالخروجوعممملأتانبعدنفسهالشضقتلبامكانيةنقتنعاننريدلأشاوذلك

اوللوراءللاحسنالتفسيالتغيريحعلىحيثدرامييةللخطةحاويةمحونطيلةشكسبيرظللقد..اًلحلوةططيبتهضدش!وكانفسهالمشوهة

بطلانبمصنى..وجمعهعمىطظرجية*صاهوقعبسببللنموذج.لحبيبتهقتلهحانفلماتصرفاتهفيعطيلان!فاعيةيصورمسرحيته

وجهايحملمغسولامنهويخرج.،الموقفهذافيمازقايمخلالقصةوانما،مفاجاةالقتللميكنانمفاعفياياجولهمساستناداريمعونة

..القاريءنفسىفيمغايراانطباعايحمثجديدا..المرسوملمنموذج!تملاكان

حركيتهالموقففقدالتقريريالسردصاحبهانال!راميالموقفلكنعطفناو.كان،فيسيودجياالنموذجلوصعفاجاتهناوكثتلقد

هناومن..القاد!نفسيةالىانيصلمايمكنأضضدو!اتانيصبباعظرهاهشتتةهواطنناوكانت..تحضيهعطفاللنموذج

وققيمالجانبيالداخر"الحواربالصوروالمونولوجالاسشعانةمنبدلاكان..ائرلفةتستهدقهاهكرةصلالقصةتمركرلصم-وذلكالفعليةالقاللة

نجبهوتنبتالفنيالمملينقذحتىاتالاشوخلطالاناتوخدطاًدزمنو*رنبالضيع

..فنيتهمدىعنويكشفصاحبهملامحيحملحياكائنالتحويلهالحرارة

اورقفافقارالىتنضالىانماالمتتاليةالزمنيةالتابعةانلمحيال!ا،الغريبالواقعهذاوقبل،بالغرابةمليئاالواقعكانلثن

فيلانحمثالمنتاليةالزمنيةالمتابعةهذ.لانوذلك..ننضهالعراميوذلك..الفنيالعملفيتعليلالىمحتاجالفريبالواقعهلاىان*

حدثتمثمليةفاذا..الخارجيالواقعلتجميدمحاولةميوانما،الواقع،خلفهلمامنتعميقبلاالخارجياًلحمثقشرةالىننظرالحيل!فيلاشا

علىالفنيوالصدقالواقعيالصدقفقدالخارجيللواقع!ييفكاشفةالقشورماخلفالىالفنيال!سيلمحةفيتنفذقيالفنهناما

العمر!عىفيدايناكماالمتتاليةالزمنيةالمتابعةعمليةوما..السواءالىبل،الحموثنادرةفرابةاماملانصبحومنا،الغرابةهذهسر

اصحل!بهايستعينالتيالفنيةالوسائلقصورملىدلالة*الماضيالقديممنذكمرالاكهاقضيةوهبم..الفننالعملاطارفيامكانيواقع

..جديدةجماليةوسانلفيالبحثكمميقاليوتحتاجالمطروحةالاعمال..ارسطو
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وعيب..الاسطورةهذهيفهمطفلهوانمسالراوليسسجبن!و

كابفائة"القف!يةعنعميمسكاسح!نلقناذنهلاتمايقنعنالقممئةنجليةالئبمابسحىلحقيقةهطفي!ك!لأ1

شيئاالجزئىوكانسالعلمعكسالفنانبافنباد-الجزشاخدلمن

افليمهنيتحمثاناقليملساكنيمكنفهل،وحياتياومزاجيامناكياهمراءكلم!

لثضياتهالفوديالمزاًجيصورانيستطيعمثلاانجلترافنانأنأاًخر

ماكتباذافرنسافناناليهايصلانلايمكنبطريقةالفنيمملهفياًلامهاتلاحدىموقفاضاءةفيوالدخولالنفسيةاللحظةاًصطياد

"*جتماءعا!ماوالفرنسيالباحثيستطيعقدمثلا،انجلتراهنحيث،الاولالقصي!دةنصفانقذالليهواسكةفيابئهالقدتالتي

عالمماوالانجليزبم!الباحثفاقتربمابراًعةفييتحدثاننسيالكلأ/لجزلياتواصطياد..القتالفيابنهافقدتالتيللام.قابعةهنالة

الافكارهيوسليتهلانالانجليزيالمجتمععناًلانجليزكي!الاجتماعاللحلة..هذهيعيثرانماموتهرغموالجوربوالكتابالحقيبةنمميانهمن

اخر.فشء.والمتقردوالجزئيالخاصعنالباحثالفناما..والتجريدعمليةلانها،اًضعفهاالذكبمالقصيمهمنالثانياًلقسمهنارلكن

حدفيجميلشيءللقصبرةالض!مالموسيقيالرنينهلىاانالموففعلىالخارجية(لتعليقعمليةوما..الموقفعلىخادجيةثعليق

.بمعنى.اًلمعروضللنموذجالحزينةالنفسيةمعيتنافرشيءلكنه،ذاتهبافياصطيادالتقليديالشكللايسعفحيثالاولالجزءافقلضيق*

والمنالغةالصغبالىلاوالبساطةالهمسالىمحتاجالنموذجصوتانالىالشاعرلجاول!ثا..بالصور*ممشاعرعنيعبرولاالجزئي!

..الفنيالصمكالىنصلخىالصورفيأحجارفيالزهرنمومناسطوريطابعدسملمحاولةخارجيتعليق

..القبر

جم!حلارمز"ميت"ولكنه،حسنيجوادلييفالميت..التعميمهنا!ويظل

مننعرفهويم،نعرفهخىالمنوانتحتبطاقةالشاهرحمله..عمومي

ناوهيجديدظلفرةلااكتمالانجدالقصيدةمنالاولالمقطعفي..نفسهاالقصيدةداخل

لها..خنقابل،عنهاتعبيرالانعدوانها،العاطفةعنبديلاليس!تالكلمة

بالثىءابدقينضحيةالاسمانقالعندماالقضيةهذءهيجلذكروقدالشسيح

احالعندماناجحاتعبراالقضيةهذهمنالشاعرعبروقد..المسمى

واختار..الفنانبضاطةهذءلانفنيةعورةالىاًلفييةاًلمقضيةارنصويرحدودعندوففلانه..الدراهيبناءهفقدموقفوهنا

لا،مئهرسالةلايحملفهو،تنتظرءألاحبينتهراجياالبريدساعيالتيالاحلاةالصورتضلنناالاويجب..الحالةهذءواستمراريةللحالة

..الحروفوننضاًلوردذاكر؟مناقوىعاطقنهلانبل،لهجرعملبةان..الفنيالعملفيالحركةفقمانعنقصيدتهالشاسبهابنى

حيتمنالداخلياكتمالهيحملالاولالجزءاننجدالحقيقةوفيوالذيالمدفيةواقعفياتجاءولامصيربلاالذيلذلكدقيقةالتصوير

بالماطفةالكلماتعلافةو!صلنها+بتهاالىأبهاوالوصولالقضيةعرضيةالطحدودعديقفلكنه..لروحهانقاذوجممليةكحلمالريفيعيثى

فيوعناقهاالكلماتوالتصافىالنغميةساعدتامنىالصورفيوفتتهاتبنىنفمسيةانفراجةتعدثحشحدثخلالمنازمةالشخصيةلايدخل

او.اًلرمزامامنينوبهذا،المتكاملالمقطعملىاابرازالىورقةبساطة..مراميتهللعمل

..+لبوحالتيالكلمةبلا!وإرالخارجمنالامترسم"خفراءكلمات"قصيدةكانتواذا

بالجزءلهاالتصادلااشياءالىتنربهلابعدالقصيدةلكنماحبفانالمكفة،التقليديةالطريقةاملتهبتقريرلهاالنفعيللواقع

عهدهاومنووفائهمحهدءعنالعاشقثرثرةمجردانها..المكتملالاولوذلكقصيدتهلبطلالداخليالقاعهذايرسمانفينجحقد"النسبح"

محاولهالاالمطلعفياًلتيالكلماتبحكايةالتقفيلعمليةوما..ووفائهافيالاديبطريقةباعتبارهاالصورالىتلجاالتيالفنفيلديهلان

للجزءكاملةعضونةهنالرإنمع..للقصيدةعضونةبايجادايهاميةحالةيصوراناستطاعألبليدفالتمساح..حرفتهتقوموعليهاعمله

الشعرنسيجهاكانوانالتيالثرثرةهذهالىيحتاجلاوالذيالاولهاهدانا:يقولاناستطاعتهفيوكانالداخليةالنفسيةالركود

..عببهزائدةهيبل،العمللاقامةضروريةليستانهائلا،السلسهوالمستقيماتاطوللان،المبالثرغيرالطريقاخننارلكنه.،النفس

الريفبسيبروحهاقيقولانوبدل..لصوراطريق،الفنانطريق

لتصانا..بنفسجيةعروفىفيتنداحكأنهافيهتنداحالحياةيحسانهقال،تفرح

القطاراستخداموبينالنفسيالواقعبينالشاهرساومهلقد

منداخلتبريرو.لش!ناك.والبحر.للاناآليةخارجيةتمثلعمليةهذه.الىلاالقطاراشنحالولقد..النفسيالواقعلهذاكمجاوبةالخارجي

عقدلماذا:تساولاهناكانبممنى..اًلمقارنةهذهعقدتملللحظةاتجاههلهرسممسيركالقطارانهحيث،رمزالىبل،خارجيقطار

التشابه،هجردليس؟النحروبينبينهالمقادنةهذءالقصيمةصاحب..شعودبلاالمدينةفيواصبح

عنهانعرفلاوالتيعاشهاالتيالحالةنتيجةالتثابههمااكتشفلانه

الطبيعةبينمزجومحاولةخارجيةلقطةانهابسببوذلك..شيئاالزيتونطعريا

..الرومانسيةالطريقةعلىوالانا

يريدمقيدانهمنبالبحرالألايثبهالذيالاخيرالبيتانشاعرمنرساله"انهامنالمنوانتحتالتيالبطاقةلولاهل

القيودهذهيكشفبناءبلاالزاويةحجرلكن..الزاويةحجرهوفكحاانىالقصيدةمنيفهمكانمل"وهراقفياطفالهالىسجينجزائري

بالطريقةالبحرم!اطبةذلكعلىساعد..الحريةهذءويكشفوانهاأثالثاجزائريمنوانها؟ثانياشاعرمنوانها؟اصلارسالة

..)1(الممتادةالتقليديةالخطايبة؟رابعاوهرانفياطفالهالىموجهة

الا،البحرصخبمع.تآزركانتوانالموسيقيةالصياغةوقوةكعملنفسهافقدتوالامضمونهابكلتبوحانيجبالقصيمةان

مرسومةواحدةخاصيةلا-لوجدانه.ئم..مفتقدالرسالةفشكل..ادبي

هذهاقراوانا-لماثرياندون-ذضالىتواردت..)1(تبينمزاجيةنوعية+قوجدثم..لثاعرانهعنعشفالقصيمهلبطل

وجبرانماضابوايلياشمرمنذاكرتىعنتغيباصدا/كلالقعيداقوهويومكلالشمستثركسجينهومالديناكل..جزائرىانه

علي!بالنريبديىالموضوعهذااكانيوخ!يلبة.جرانخ!ديلمسافر،الهلاطفالهتقالالتيالاسطورةمنويسخرالسجنفيمعفد
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محليةمنمنهبدلامارعايةمعالتعبيروجماليةالمضمونواقعيةبينالموسقةلانمنطلقاتبغيالتيالمقيدةالاناتلكمعمتنافرةانها

استمملالمقالصاحبانالحقيقةوفي..الاسلوبوعالميةاللون..والمضموناًلشكلائزادفقدالنموذجنفسيةمعتتازرلمانالموسيقية

منضبطاالدلالهيكونعحددانالعلعيالمصطلحفشرظعلميا..لامصطلحاالذيالموقفعنالبحثامر..القصةامرهوالمشعرفيفالامر

هذافمعنىاًلجماليةالواقعيةقلنااذالكن..بذاتهمكتفياعار3نجرالنموذجعنالبحثوامر..حدثهلتصويرالشاعرخلالهمنينفذ

فياصلامقنرضالحماليةشرطلكن..جماليةلاواقعيةهناكان..والخاصوالجزئن

ص!احبيجبقصدوأقميتهبمإلقاكاهافيمنذلسفبرنعيرلسالوعرقعيهلمابواقميةلكلمتفردةخاصيةتوجدلاالهوهي،غريبة.خاصيةوهناك

دلالة.للاالحفاليةالواقعةمصطلحيكون..ولهذافنانكللفعلهانلماالاسماءخلطنالواننابمعنى..المافيالعددشعراءبنشاعر

.......منمثلاقبانينزارقصائدنكنشفاننستطيعاننا..بلبلةحدثت

يذكرناانماالشاعريتناولهااًلتيالموضوعاتعناًلحديثانثمينفردالقصائدفينسيجيةبنيةلهلان؟لماذا،قصيمةالفوسط

الفنيللعملمضمونعنالتحدثلان..التقليمكبالنقدبذلك8ـهذانفلنقرض:البدايةفيالذيبقولناالتزمنافاذا..بةبها

ا"ضمونلان..مثلاوائوطنالاسرةيتناولشاعرانهالقولمعتضافىشخصيةعنللتحم!مجالهناككانلمالاصحابها*ولى*عمالهي

المضموفيمقضئيلاجزءااًلموص؟بميعهحبثهذامناغنىشيئاهذءفيألبحثيجبانه:يزدادالقولانبل..شاعرلكلخاصة

..الفنيمهرلتسهيمكنخنىشا!ربكلالخاصهاًلغصائصصلحيئهاالقصائد

ارصلىانفطرةقفي!ةومبم00شامرينبينالمقالىنةفضيهبقيت.الخعائصهذءلمثلى؟صدلاسللاسف-لسكق.بها.اًلمشنقبلقصالدفي

خارحياتشايهاا!نارهقيقة..الثامريئفيسطحيةفياًلثسهاومه.بها.وكييزءالمستقبلقصالدفيهصلتهيمكنت!ثامربكلالعامة

.......0لا.اًاً.1.كاهافالقصائد..النوعيةالخصائصهذهلمنلوجودلا-للألفسلكن

!لخاراًصإس!حدلحفي*معب!راعمالثلبجم!الضاسبالةليوبيننكنلشاهذعرالمعرئيل!اوعروفيالعاي.التعبرحدعلىواحدة"ية"

فبمكطربقةفولكلورهعلىالمصريالشاعراقتصارفيجوءـريااًخلافااناي،اللغةمشكلةوهيالااخرىمشكلةالىيجرناوهذا.

المضمونفيوبنجةكجزءموظفالاسبانيالفولكلوربينما،الاسلوبذاتشاعركللدىطونةلعةولمجست"تجر،هـية"لغةهيهنااللغة

الاولالثصعاعرلدىالتجربةافقفهقيعكسبالتانيوهذا..نفسه..!!خاصةعنغة

المهلبنيةفياًصبحالقولكلورلانالثانيالشاعرلدىالتجربةورحابة

ىتىكمالكوعرن!قفناكدمصملفبىكمامحتا!حهلسكللىاًلمقشضمصالمعالئي،ليععرىلقضفي.ا--ثالأ!سط

اكفراعريللشاعريبمءالذبم!.

..اسبانيابشاعريرقارنانيبهجهمفا

!عاملهنت13صأء،تدرسدمالمصريالثاعرتفرديةانكماالطريقنشودةاديواننقد

باهـرالخاص"والجماليةالطرائقخرئيبصيانجبةلفنرل!الرددلهائععثلعشهفيالاساسيالخيطعلىيدءيضعان)2(المقالصاحباشتطاع

...........فالشاعر..الفنكلالقضيةجوهريدركاناًستطاعكما،الديوان

اددسا"المهيبدعدبر"-المضمونيبرزهذاخلالومنالمحليوالنموذجاًلمحليالتعبيرالىيلبا

..الشاملةالامةبدلالته

نقدعنالحديثفانبعد"المهزومون"روايةاقرألمكنتلماالميهوصلالذبى"المدى"دراسةتقتضيالمناقشةكانت،لكن

طرحهواتناولهسوفماوكل...صعبامرللروايةالمقالصاحبالانسانيةالدلالةمناقشةبمعنى)3(...القضيةهذهفيالديوانماحب

البطلشخصيةربطوهوالا.خطافيتتيرماادائمالتيالقضيةتناولالىيجرناوهذا..المحليالطابعذاتالقصائدراًخلورحابتها

..المؤلفمعرفةطريقمناوانتخمينطريقسوا?ن،مؤلفهابشخصيةالدلاهـةنرىفهل...المصريالشاعروبينلوركابينالتشابهقضية

...محا!نهنحملهاوالمؤلفاخطاءالروايةبطلنحملفنحنود،لتانيهـنمصرشاعرلدىالكونجبةللدلالهمطابقةاسبانياشاعرلدىالكونية

مسالكهكلللبطليسيبررالذينفسهالفنيالعملالىيرتدالامرحنماواناتساؤلوهذا،تساؤلانه؟الشعبيلتراثهمنهماكلرصدخلال

..مالنفسيالاداءمت!بهيالنقدفيالقضيةوهذء..وتصرفانهصاحباجابةنعرفاننحبكنافقدجانبنامناجابةيحملكان

علملدارسهامةانهاالاهامةللمؤلفالشخصيةدراسةنكونوقد...المقال

إتحملانوإبربننسهالنصفيمحصور2عفلئةلقدتفسأبر!رارزصالىوعلالثاعرانالمقالصاحبقالالشاعرتقييمحيثوامن

..001ويجمعالذيالاتجاءهدابهاويعني"الجماليةبالواقعية"يسمىما

وحدةعلىالعاملهوالبطلبانالقولوهوالاثانامروهناك

الفني،لىضائهاكاشفاالشخصيةسلوكيجعلقولوهو..الرواية"العربيةوألقوميةلديمقراطية1"مقالنقدعناعتذرأناحب01.).2(

!وانوربماالبنيانهلىالاثباتفئيعئصرعنالبحثيجبانهمعمجل،تفياليالةتدخلولاسجهـإسياكاكلبالستاننياولا:لسبين

علىرأييفي-وتكاملهاقوامهاللروايةيحفظالذيالفنياًلعئصرولهذاالعاطفف1المقالاتبالتعيهقاتناوللالاننيوثانيا.-.تخصصي

والشخصيةالحادئةيوحدالذياًلفئيالزمانعنصرهو-الاقلانحيت"بالاخلاصعليهحهـكمشعر"مقلاالنقدبناس!تبعت

الدداء-ةتركيبتهاحى!ثموقفخلالمنمئصهركلفيوالازماتوالاقرادمقالذقدعناعتذركمما..الملمياالبحثمعتمنتفيالعاطفيةالهـدراسة

اًلفئبم...للزمانالعنصرهذاقرأتدفدحقيقة..كاملانثر.دعدم"ساركرالىسترندبرجمن"

ناالاالترجمةصاحبالصديقمنترجمتهوفيلنتهفيالمقالن!ص

اًلغنيال!اقفيبا!صوراًلتفيرالقارىيى.عنف!ناتجمازالماالمقالا

مهمتهمنما1و،هناال!اعدديرانانقداننيهذايحنيلا.)2(

قضا/اكللىإخويما،فمدرللغايةمهمالمقالهذااناًلحقيقة..للديوانالدراسيالمقللانهجيةبمناقهـثة
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عندمايقصدانلونقضيتناالىانزلققداًلمؤلفانبل...المنهجيةالاخطاءمنمجموعةعلىيخؤمميمابقدرعاليةفنية

الملابساتفيوالطبيمةالمجتمعتقديميعادالفنكلانهجزئيةفيقال:جزئيةجزئيةالقضاياهذهنعالمانويحسن

اًلمجتمعتقديماًهادةلان..ألانسانيةالشخصيةلوجودالمجتمعة

..للواقعمخالفةفن!ةوسؤيةمديدفنبملنانالاهياًنواورر!ةاروساللناؤ!يمحص."قىلعلىاسالاالمقاليصور*

!..!...الفئيعرفوبلنسكي..عراحةمناالمؤلفيذكرانلونبلنسكي

قرتهوتقدملعظمةمحددايكونالفنانتفكيرانالناقديذكرءكلجلمثاببةلجةفيغازقابخ!كانلقد..بالصورالتفكيرباله

ء........مناولانهعلىقاصرةمظمتهوكانت،الماديةارضالى.يخطوانيريد

الدعايهدوريدخلوهنا0.بالمجتمعالاسمانوعلالاتالايسان.

افكار!لىنحكمكلندماالفنفيلاننا،اًلناقدحطن!من"ئافيهذانقوجم!اقىالالاسيهمظتكر4لكئه..التعريفبهذاقال

.....صاحبالناقدم!يجبوكان..ناقصة"الفنفية"يفالتص
بففيالاف!ادهذءاًبرفيمميفعنوانماحقاعليهانحكمفلااًلفنان

فياراءهبنبدانكفنانمثلايضيراليوتفلن..نوعيتهامنا!ظرالفسنانذلك،منهي!نطلقان-قبلالتعريفهذايمحصاناًلمقال

بطريقةالافكارهذهبرضقلاناستطاعانهفيفائمةاليوتور!في،ا!ماةفكرةءنتعبيرصوانما،؟لصورتفكراليس-الدقةشئناان-

بان-ت!طر،قمحن-البعضيقنعان3ادخىاًلفنيبالصدىميىخةالتجسببديالتعبيرجوهرميالصوراناخربمعئى..بالصوالفنان

صصحةافهـاالذيبلنسكي!عربفاًنلالثبمعنى.الفنانفكرجوهرلااًلغالبم

..".داًلجمالمامسبالبينيخلطانمااذاهءمنهاًستمدالكا!بانفمتقد

الفنانوفهمدداًسةع!العتمدالصورةحياةانالناقديذكر،،المنسانذهنفي*بدا،فضيةيمرسالجمالف!..والنثه

ودورالتكنيكودودالخيالدورنسىقدالتاقدلكن..للواقعالناقسديذكرحيث،النصنفسهفي*بدا"فدميهةيصرسالنقدبيئما

ام..للحابالنسبةبالواقعشبيهللفنانبالنسبةفالواقع..اًلحرفية:جوهريانخطأنفهناةالفنانلتفكيرالداخليالشكلهيالصودان

جديمةعلاقاتلهيصبحبحيتجديدمنالواقعتث!كيليعادالحلمفقيبداقدالفنانكانانيقينيةمعرقةنعرفانيمكنلاانناالاولالخطا

عنالمستقلةاًلمداخليةقوانينهلهوتصبججديدةعلاقاتومنطقتجرإديةبقرةالفكنانيبداانيمكنازريفي.0مااامبالصورينكر

بالنسبةالاهروكذلمك..منهاعنامرهالحلماستمدالتيالواقعقوانينالوجوديببن؟عندالحالهوكمافنيعملفبمذلكبعديرءسدهاان.يحاول

هذهتشكيليعيدلكنهالواقعمنفنهعناعريسضمدانه،للفنانواًلرجلاموالعاالفيلسولىشانهنافبمشانهالفنانانالثانيالخطا

نوسيءل!قاتمنطقالفنيللعمليصبحبح!تافكارهوفقاًلمناعرش-كلايتخذالجميععئدالتفببرانايالتفببر..عمليةفيالعادي

..الخارجيالعالمعلافاتمنطقبنفسعليهالحكميمكنو!وفريدهنارانبخبهسكلامما)اللمنيةالقوالبعلىمعئمداللظية4جريديا

الفنيالمملص!دبلالواقعصدلىلاالفنيالمملفينجدوبهذاطربقةفهومنهمكلالميميزالذياما(منهمكلعئدالدرجةفيفارقا.

..إ!نفسهاتفكيرالداخليالشكلهيليستالصمرانوافحبممئى..التعبر

الفي.لهذاالخارجيالانعكاسهيبل،الفنان

مج!دالمنعمعبدمج!دالقاهرة
ولاصرةفالفكرة،فنية.فكرةاسمهشيء.بوجدفلامذاوكللى

صم!بعدسيحددالذيانما،علميةفكرةاوفنيةفكرةانهانقولانيمكن

فيما-والفنانالعالملان...الفكرةبهعرضتالنبىالشكلهوهذا

يعكسانثموقوانجنهبالعالممعرفةيحصلانانما-نجبدوشيكينيلهب

إىزطواكلكهته"الصوريسشعملوالثاني المفاهيميستمملالاول:متباينينشكلينفيوقوانينهبالعالمالمعرفةهذه

وهذا..*نسانجبةالشخصيةوبنالصوربنألناقديوحد*

حديثصدرهياشأة!هـا33بممنىجعلهالقد..الصورةلمعنىتمييعهوانماالحقيقةد

هضمونفضيةالىالصورةاحازانهاي،م،1هـ9بمعئىلا

وتظلشكلقضيةيجعلهاانبدلا،اجتماعيةدراسةالىحولهاوبالتالى

فيالانسانيةالشخصية!نوذلك00الفنيةالصراسةفيمنحصرة

لقةإذةءماشعلىنفنرضلاونحن..والمجتمعالقردبينالع!قةتعد!انمارأيه
المضمونيالمنىعلىالعورةفيقاصرا.*مريكلناننعترضلكنن!،هذا

الاسفوبوطريقةالمممارطريقةهيالوقتنذ!فيالصورةلانللشخصية

و!خيرورال!ثالجزءباسشمصالفردعل!قةتعكسلاللشخصيةالمبرسومةالصورةفي..

واللحظةوالموقفالدراميالتركيبعنايضامثفهيبلفدسب

الوقتنفسفيوهي...وتستوعبهاالصياغيةالولهءللوكلالنفسبية

السابرقىاللبنانيةالجمهوريةرئيسفخامةتأليف،احباننيتقريرفياقولانبينففارلى..ايضااسلوبطريقة

الخوريبثيولةالش!هئ.0!لمبيفييزقز!ععفورتد:ىن!مل!عنبالصورةاهبروانني

...المترجمينتلخيصعلىهينااًصتمداننيقديهئك!سالهـ(

اكزعون:مكن!تائطوانمن!جزنهكاسسىنقصهمافىالمظ!وأ:بكربها،فندترأت.المقد

كال!واى،اًرال!هالمولصالاسمي*ملالدةالططيهذا!وامومي

لاننىاًالتذأصيلتذكرفيكفونهنيرالمذاكرةعاممناح!رمنذنصهبةس

لدىاومكتنتيفيللمقالنصعلىالمهثوداًصستطعولمشهكلاترا

!هي!ه""*منذألىار!هرالهذا%عدبق
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في.باهنلىدعراقيينب*كلعا-صلاعنىخنحئ!دعا*ادمظىالإييمررئخيةدعةباالمسئوهدءئة،ءب.!لبريلىاضكور

وقلمتها(لعزبيةالوحتثواةالمتحتالعربيةالجمهوريةحوليلالتفاف

الليالمفتزمالهادلىالئضنلاوفيالحكيمةقيادقار!موفيالصامدة

قوىقصاجلمنالمملمستوىالىالقوىمستوىمن*ديهبخبهيردفعالحركاهلالفحىاليةحولالتاليانالبيانانحلانا

حركنناانتصاراتبكلالعصفتحاولالتيدشقفيالمستلئبةالرجعية:الرجعية

انبعدجنودهاويسشاملمميانهاييرحرا..الواهيةالتقمميلأ

مستميتةمحاولةفيالشمالياقليمثافيلقلهابكلالرجعيةهذءرمتكعد!ثالادبداًبطهبيأق

العراقيةالبمهوريةلعزلتوطئةالمتحدةالعريبةجمهوريتناعلىللقضاء

للنظامو!رسخا*هلافسياسةالىبالعراقوالعودةبها*طاحةثممبسواال!بنالخوارجعلىغضبتهاالحديثالادبراًبطةثعلن

فيهالقوببةللحركةوتصفية*رلنفيالقائمالهزيلالاستعماريا!اا!مو!زانوارواطفاء،الثامخةالوحدةقلعةضربمحاولينجنونفي

والجئوبالشمالمناللقيطةاسرائيلخنارعلىالمطبقةلدلابةو+فثاحضاربم!!رييمانبناءفيءالشر!الاحرارآمالوتديد،المشعة

ودعمطالجزائرثوارلنضالوافعافاالعربيةلفلسطينإبدياوضياعاألراًلسماليةومعالح،الفرديةمصالحو!الىناظرين،موحدتهلمعي

لكلنكسةبعمماماونكسةالاوسطالث!ردفيالاشعمارلمشعاريمولاكانتاتي،المقتةالضببقةالاقييةالىبئاوراًجعين،الثرهة

ومثقفينو*حينعملاالكالىحوناننيحدنايهافيلوعهدفيمالبمبفلهيلاثمرلسوكية..العربيةبلادنافياًلتأخراستزال

هـنوالثبورالاندحارالاالهوجاءالاثيمةالمحاولةهذهتلقىولن

لث!عشامنالملألنالنافهانستبشعرصبهذورعالحرإرجةاءلمتناللحطالت!تعرلحيضالتيالعربيةالبلادشعوبكافةومن،الج!ورإةافليميفيالعربيالشسب

.........اًعتئقوهااتيبالمباديءاللعب،الخوارجلهؤلاءتدعلىنالى،الاخرى

ندركدمشقفيالخائئةالكربريةالانفصاليةائرامرةبفعلللفيأعوا!ورم،والاش!نزاقيالقويةمباديء،اًلكماةكفاحاجل!امنوكافحوا

دمنالحاثاسمةا!حلمعرطح!ا.هذل!ييالرسلمنناحدمع!ىمنولوضئوحوداكثرالعربيةالجمهوريةاحررتهااك!الباهرةالانتصاراتثمراتتبديدولا

...-ر......لضاميةااًلقوميةالحركةعزلولا،مريرجهادبسدا)فخيةالمتح!ة

الرجميةوالاستمماربهطعنتالذيالرمحرأسدائماكانواالاحرارالادباء.الامالوطنعنالعربيالوطنارجاءوكافة،وار.رادالارونفي

،فهماليومسورياأدباءانندركانناكماالكئيروطنناارجاءكلهـي

اننا..الخائتةالانفصأليةالرجهيةضدالمعركةجنودالاماميالصفعلىعملواالذيناللاهبال!رهـالمثعوجنودالاللامحملةفالى

الحفاطاجلمنصفئافيلتقفالشريفةالعربيةالاقلامكلنستئقراذباقلاميجاووواان،وسنينلىخينمنوالثقاةيةالفرلةالوحدةايجاد

المتحدةالعربيةالجمهوريةظلفيالاسترابهبةمكاسبئاوعلىوحدتناعلىاًهداةهااجلومنالمتحدةالعربيةالجمهوريةوحدةاجلمننارمن

والخطباءواثعراءالكنابكلالىخاصةهذابندائنازتوجهانم؟،الحقيقيةبالديمقراطيةيدينموحدعربيكيانايجادفيالغاية

العربجبلادباءفيأ...اوعرىزصاحةفيالعجودينالاحرارالسوريينوالعاهلين،الئاصرعبدجمالالمجا!دالزعيمبقيادةالبناءة،والاشترابهبة

هتفمنيا..اليرمورابطالاحفادويا..السوبداءمثيةياالاحرار.معهالشرفاء

:الوحدةاعيادفيالنامربلزبمبمهعنيدسلامةالعطيمشاعركمرجالمنالعاملونوعاش،مكينهعزيزةالعربيةالوحدةعاشت

الاطيابيعربيةحرةدوحاالجيلياملهمزعيمييا.وعلئهاوعزتهاسلامتهاعلىالقلم

الوثابعزمكمنعزمبمضوفيناسواهالاالدربدربكالحديثالادبرابطة

هـامون)الاولالعببلعدركممنللثارمستنفرونايومانتم!رهـر،!اجيهلال،السوافييكامل،السحرتيمصطفى

ودمرقراكمالذكاحريالجزارالايمنالثيشكليساعد(الكربريا!ر،!قلامل،اًلس!ماديسيياسين،زحلاويحبيب،خفاجيالمنعم

انتم.53910عامشيوخكموفجعنساءكمورملاولادكمويتمممذكما!بن،داودانى،الجبارعبدعبدالله،شعراويابراهيم،حسنن

حكومةتريدالتيجيلكمعروبةعنوللدفاعللثارمستشفروناليومالحمدمحبدابرا!م،بابصيلسعيدمحمد،السمريطلعت،الريان

..والرجعيةالاستعمارركل!فيتسيروانتنلانلهاالخائنةالانفصالكامل،القناحعبدا!مدعبد،يوسفعحمدالمنعمعبد،عيسى

رزيرنجبقالشهيدشاعركمتقمممنياالاحرارحمصادباءوياابواحمد،الغزاليالريع،اللهضيفالمنعمعبدمحمد،اهينا

فابعرالراًسشامخباشاجمالاحمدالتركيالسفاحمقصلةالىسلومعبد،عيدمحمود،جبرمحمود،اًبراهيمرضوان،عيسىالمجد

علىمعلقاالزهراوفيالحميدعبدالعلامةالشهيدالكفاحفيبرفيقهمحمود،لتاودنجاة،جاويشسعد،غسالحسنعلي،جلالاًلعاطي

لافىثمالحريةابايامرحباوصاحبالتحيةيدهفرقعمجاورةمشنقة.سليمانسيم،تئاتكمال،شاور

..*مجادقمةعلىخنفه

*

احرارهاويا..الوليدبنخالدرهطيا..حمصادبامياانتم

عبثمنالثوديةمكاسبكموعلىوحدكلمعلىتحافظوالانمدعووناتم

..الغايةوالونضحياتبالدماًلانفصالبةوخياناتالرجعيةاًلاحراًراًلعراقببيناًلادباءاًخأدبيان

سبالهامرلركمالىلجالخلجسليمالمحمط)يامنمنبن!ثيدجمرائخالدللوخدةالميسىالرجطيماًلتمردحول

:يلابريبهاءعمرالمجاهدشاعركمقالمن(ءويا!را".عبدلبيك

النيالخالدةالعريةاقناتار.بخمنالحاسمةالحرجةالايامهدهفي

وبنودهاالحلامهابهاترلىعربيةوحدةالااليدوماالضياعخثةالىالتقدورةالقوميةحركئاانتصاراتكلميهاتتعرض

سبيلفيالمغاليةوالاقاحيالمكببرةالتضداتقممتممنيا،اثاهخةوحدتنافيالانفصاليةالرجعيةاحدف"الذيالصدعنتيجة

76



:قالعندمابالذاتالايامهذهانكم..المتحدةاًلعربيةالجمهوديةبقيامحلمكمحققنمحىالوحدة

الاحزانالى-عسلمتر!!:خالدياالرجولةذلتتقللاولاوحدةبلاحريةفلابالنواجن!عليهاتعضوالانملىممووناليوم

والمنفوانالاباءماركانواكماادجنودترزلمفستقمالمتحدةالعريبة.جمهوريخنىبدونوحدةولاالرجميةطريقعئاشنراكية

وجانخائنكلقاد!مولكئالجهادعنتخلواما؟عذبللوحدةشواعركمءتفتمنيا..الاحراراللاذقيةادباءويا

دنودمنالاولالصفاخكونوااليوملهذااللهاختاركملقدالفدفياغانجبهااًعذبهارونعزيزةالمجيدةشاعرتكمفاهدتالاناشيد

الاوفياءالنامرعبدوجنود؟ارايهةالالفوبودالوحدةوجنودالحريةاليزمانتم...الوحدةابمبادفيالناعرعبدالوحدةرالدالىالباسم

-فئالرجعبوضدالعبوديةوةصدالاستعمارضداًلضاربةمعركتتافيالطليصالحالمجاهدامجادتميدوالا!مدعوونالجبلوفيالثغرفي

الانفصالية.وضد.الخونةعلى..بالثورةبالعملوالرجعيةالانفصالدطاةانمانالخونةالى

بويشفيقشعرالكمعميدهتفمنيا..الاحراررمشقادباءويا

حلببهفازتأمجادهاوغارغدرواللالىدمشقذلتوفيل:المتحدةالعربيةالجمهوريةلقياموهزغرداللوحدةمهللا

تنتسبحنفمىالبكرلمجعكشامخةالامجادتبرحمادمشقرحباالنيلعلىملكاولثاهداتجصثرىواطرحالاكفانعنكارم

حسبلهمااجبراردناياعلىجمعهمالسوءبليلالذينرديتربااررنفييثدتربكللمعرتربافيهالشامتلتقي

مرنقبواتار؟غالغدرجماجممنتظرالنارفجحيمرديهموةبىاروء!المرفىتحتبالعرديارالديارتزحفوغدا

إنسكبالشماءمناجلوحدتنادميانفيحاءيااحلمزلتما

ذهوازهتله)دثمس(والاولىالذرلىادهـارمطنتردىاررماةاًلفرنههالاشعمارلقتغمنيا..ميسلونابطالاحفادياانتم

....الاحراروكلالادباءوكلانتم..وإلفداالتضحيةفيقاسيةلروسا

للعربوالعزةاكبروالله.الزناد.علىالاكفتضعوالانمدعوونالسوريالاقليمارجاءكلفي

وانالاعمالمرحلةالىالاقهـوالتنقلوالانمدعوون/انكم

ناجبوو،فرساناوخطناءفرسانا.وشعراءفرساناكناباالمعركةطليعةفيتكونوا

الاحرارالعراقيينالادباءسكرقيوسيسقطورالكممنونحنمعكمكلهفالشعبعزلنحنتقولواوعلا

الذيالنورستكلندماءكمان..الشهداءيحسدهشهيدابعضكم

ولا..تضحيةبدونلوحدتنابقاءفلا..الصاعدةاجيالنادربيضيء

الوطناًرجاءكلفيوقلوبهمالعرباًنطاران..فداءبلاانتصار

وحماتهاالوحدةجنودانكملتثبتوااليوماليكمتتجهالكبيرالعربي

قصدقد(ريشهابوعمر)العظيمشاعركملكان..الاثاوسورجالها

سع-.-ك!واراصا!تهةمث!ولىااحتوا.

ل.ق
003طوقانفلوى-)شعطالاياممعوحدي

025طوقدانفلوى-)شعطحبااعطنا
002المعلوفشفيق-)شعر(مهرجانعدينالر
015العجيليالسلامعبدالدكتور-)قصعى(والنفسالحب

05السباعيفاضل-)قصص!الشرقمنضيف
035عبلاللائمعبلا!لهالدثنوو-)ثراسة(كعربيةالقوميةثروب

.ءاًالدائمعنبدعبداللهال!دكنور-)دراسة(القوميةالتربية

ا.ءسفهالنفرانسواز-(مترجمة)رواي!ةبرامسىتحبينهل

.مالورامرغربت-(مترجمة)روايةحبيبيهبروشيفا

005الربسسهيللدكنورترجمةسالسارتر(الحريةثرؤب
065الريسسهعلفدثنورترجمة-ألسارتر(قهنفيذوقف

الريسسهيعل!دك!نورترجمة-السارتر(العميقالضن

004الربسعايدظترجمة-بوفوار!دهالسيمونوالحبياةوسوترانا

ء17اثريسسهيللدكنؤرترجمةس)لراسة(وكوصديةسارتر

003لوأهبها!لي-)رواية(الم!ؤوفون

003كصوفيالبهسطعبد-)شعريفيةابيلت
003العيسىسليمان-)شعر(مورقةرسعل

015كنجاابوالمعد؟ابومحمد-)قصص(المدينةفيفتاة

77



كا-.-نبعصن!!طف
6191قالعةاًلسنة،نوفمبر)الثافيتشرين-ءشرالحاديا!عدد

اللهةخحزهر..............مزيدبنيزيد52ادريسل!."الهركننور........)قصة(!دمشقبرارحماك

الزحلاويحبيب..ه."واحدةليلة"و"معهايام."55عبدالله"سنالحهاني/000)قصيدة(د"ثمقفياص!ئفي6

اـشةقياءبد؟للهمحمد.....بة........مولصيقيةلوحةع8اًسماعيلالدينمحيي......دمشقفيعربيمنرسالة7

الدائمعبد.عالدكتور..........والديمقراطيةالاشتراكية9

الغربفيالثقافيالنش!

الخوريدفق........)قصهـة(اًلاخرىفىلغربة17

أءرلووجودإإنجكليزية.............".......:أنك!زا06سارتر-بولجانابقام."السكرعلىماصفة"كابمنفصل

ادرش.معابدةأترجمة...ى...-كالشياطينينبعونكانوا18

الجوائز!مولىحمى.............بة........:فرنسا61

خبيفهاًلص:يسي...........وسيطبلاالوجود(2

مئقشملتالطويلفالح..........)قصة(مميتةخدعة03

صكوالم!اماجد........)فصيدة(اكوناًريد.ان33

صعبحسين....الادابمنالماضيالعددقصائد64

حسنالةتاععبد........)قصة(والطريقالرفيق(3

المتيليحكت............قصيدةنقدحول65

هلساغالب"صباياياعطشان"فيالمؤوماليطل26

عطايارئيف..........ايضاالعقائدبمماالنقد66

طرابيشيجور!أ................ثلاثةدردو66راصنجارميسيهـ4ألدج!ةخور.......)فصيدة(يعجرثورنزوة،اً

صيدراصبىر........)قصة(جدرانبلار-لا34

*دابمنا!ضيالعددمنركت

بنتبماريرفىأبقلمالىسترندبرجمناًلدراماتطور4ع

دمجاهعبدالمنعممجاهد..........والقصائدوالقصصالأبحاثمحمدحسنسعيدأنرجمة.........بة..........)2(سارتر

هلالا(مزيزعبد.......)مسرحية(والقمراًلشمس9(

البربدصنلوق

الجديداًلنتاج

......الحديثالادبرابطةبيان176

معنيةجوادمحمد........الاشترابرالفكررواداع

ناحياع!زا!حرارالعراقينالادبافياتحادبيان77

0000001الرجعيالتمردحركةحولشرارهاللطيفعبد............الستاروانسرل52
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فينمذ-!ال!!الكح!ا*-).،اائ!-إنفأت---!ل!لربرءثال!كللد!

00

!والصاا!وا!!!!يى

!رومن!أوب!را-بروت-لؤهلمحاا

ا!ربي!الىروئقو!ةاًلا"رير!كببةالكتبرواًئع

العربيةالبلادمناًلمترجمينأتنمهرباقلام

.ر!تاطامكشب.الش،نعر.ليوالجساءالخخهـرلىاءكارهـحه*مبريرارتونليفتا.الاذمممانانصالية-

أ*"---إتهـأ،الهـايأخضيأغبدترجمةطتماسوادوارديىفر،.ا!ئه!(والمت!ئفةللبلدا!الامتصهاديالتخمطبط-

.المعارفمكتبة

رز-هـألظ.وسر،ءؤسأو--!إ-شر1الدصء،ءلر!وزتىلرفرا.خزأ-ء-،"،ء2،العلمياًلبحثؤابإلمسلميناًلعأماء،سئاهج

.ؤ"لنشزةااارد

لى.أ!.رهـلأم!:-رزرارالت،نر.ءحال!ناتالرركشورصءزرزركاسيرر،ارنستتاليف.الائساىفيلم!9-

أل-،افهـ..!!جط--نلىا!!عتو!ء.،،ر.%!تلدلىشلأر-ترر!زت-ر5اماًلعادولفياًلضإرجصةأالصلصءاًلهسةم!صا!ج

لا.)حةالاصالمكشحط

.صإحأهالا-سذ"!أ."أناا.ار.ط!اصحرلىسء،ة.لر.زداكوص،ر!-ول-فتأ،رحتوعلاححش سو!سرب!

اش.الاهاجذحا،الم!تإتهـ:ا!".كالييارأو،حرإأ--.--لىاا.لىرجكل،،.تأردماا!،ل-فتآ.الجراداًء/وام

!!رهر-حه،.ليفتأاً!حمديتالاكلريكيالأدلطصاًةله-!-

1!ام!شهـء-!!و-رايأكذتصهـدإل*ت-،!إ.ت،ةخمسينفييضحالامةالادبا-

رلي:هـرنت!!-درأرر:ات،ننر

-حاأررلىليلأ!رذمانءويكرردرألتت-زرا-:،ةخمسى!بنفييكيالامرالادب-2

يح!أيص:رراأكرمدأوزةرنالألحهـحيذلى:،ةخمسينفيالامرةحألادب-3

إب-ولو-ياأأخخراءساح!ىبوغان!زلرأ-ض-ورهـاسنذخهمينؤير؟ىألامرالادب-،

-3!أ!،اورأصروان!نا-رليك"لاو،هـوداىرزات،هـسشة"بئحهؤىركيألامراًلإدب-5

إ!(هـ-إتلمز،أرأد:شرإتاأ
الامربكي:الادبااعلامل!السلة-

ث!ألالراجذءألكىحةلنارز-هـاا.حسنانيسىزكيترجمة،هولمن.ص.ستأليف،وولفتوماس-ا

س!إجا.ألى9الكتبذالش،ثهـ..السمححمحمودرأد!واترجمذ.ليهـلطاا-ونلجفتأ.جيمحىهنري-؟

ا،هاجذالمكتبةالناتهـ:،السمرذالدكشورمحمودترجمحة.يونغتألحفتايهمشحشوارست-3

الإصاحذ0المكتبةالناشر،جرارأ؟جسفاروضحترجمذ،ابرنطليويستأليف،زوينمارك-؟

ا،هاجذالمكشحذ:الخاننر"جبرااليراًهيمس-را.حة-صأكأ،اوكونوروليمتأليف.فولكنروليم-3

الاهليةالمكتبهاحشاشوا،جبرااًبرأهيماصحرصحهتجزر"صح!ونتولورنشحتأليف.ؤروستوبرنطر-6

الإء)-لمهإكشحةاأ:،ثرأ.باعحخكلنالرعبدالدكتورترجمةزثأودسبةالاناجفتأ.الحديثةلنحيةوالاهحيذأور-7

ا،ها-فئ.المكتبةالخاثهـ:.يىفيالرحمنالررك-و!عبدترجمذ،ازجرليوناردتأليفاليوشحس.نط-08

لى-"!لا/ءلا!رر----ث!ا



آ----.ثالدألى!لوأرثا!لمححمجحححمح!3--.-3?ء-3*---عر.--ءحر

!ر-!رسرلبا!ودر.لقا-لما
اله

زه.
روابربئمنوالاخببرالثالهثالجزءوهولم

سلزيرلم
جمرشهـاروب/صلم

بقلم.
ا

سارتربولجان

لؤهيصعىهنضهفيأ

ريتى!عحيللض/ا!لم

والثانيلإولالجزءانؤبلهصعرقدوكان

التنفيتوقفواًلرتندسن

كاماةدقيقةترجمةالقربيةالىمترجمةوصدرتسارترالكبيرالوجوديالمفكركتبهاروايةاضخم

لبنالياقرشام.5الثمقهدجماصل!رلم

!!.!--*-!*-**-!*-3**--!!!!*--*-.-*!-*.-..*.--*-!!-!-*.!-*--*-*"*-"**-*!***!-*!*!!!*!*!أ

لمجرلمجىارصءكاء--ص لمكا-?لمطبر 11
إ

بفلم
عتعتؤاتقزبعيؤاكثعتلف

لمادريسىقترجيعايدةترجعقلم،أز
قادمصاالتيالفوبيقععيالثريفالفمعالقرنسيمدصفاتمفيتحدةفراًئعكتإ"بلى

كمثيصفكولااقتصاديدالافمعرفيلخنعث*ستعمارإفإييخططو،كاسترهافدايل

تعتبرانتيالثورفهعاءذعاولقالىادتالتيال!همعثل!سعثالاعتتعاعيةالاعاؤااععهثتلف

تحرراسةوروح،سارترلولحانلهامتا.روعمعقىطولففيزصا-اكلوذعللثلثولعمدمن ........اًلسعوب/نم!لر

والسياسة.القكرتاريحعردهيمالذإسالاحراراًإفكرلمنق-ءبطاجعةالعالمياًلكأتبهداتجعل

لمحدتهاعثلم
لبناقمةميراتثلاتالثمنءلم

"ء-*-*حى"--....*-.--8ءم.*ثم.-.-.مم---8**-،----*-*،---**----.---!-م--ح!------م3----

219221تلفون-والئثرلملطباعةالنددارسورياقرثا125اولبنانيةليرةالمثمن

فرنك002:الشماليةافريقياقي
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